
Introdução 

 

Don Healtcare – Support faz parte do Don Uitzendgroep em Cuijk (Holanda). Somos uma 

agência de recrutamento e seleção muito reconhecida na Holanda na área de cedência de 

pessoal no setor dos cuidados de saúde. Há mais de 20 anos que recrutamos ativamente 

trabalhadores especializados para diferentes ramos. Don Healthcare – Support é o parceiro 

de que necessita para pessoal qualificado no sector da saúde.  

• Hospitais 

• Lares de idosos e cuidados continuados 

• Organizações de assistência social 

A nossa força baseia-se em fazer a ligação perfeita entre os profissionais de saúde e as 

organizações ou função relacionada com ele.  

Don Healthcare – Support está sempre à procura de pessoal qualificado de cuidados de 

saúde dispostos a trabalhar em hospitais e lares de idosos. Das enfermeiras ao pessoal de 

atenção das instalações. De cuidadores a conselheiros residenciais.  

Como é que trabalhamos  

Há mais de dez anos que a escassez de cuidados de saúde tem sido angustiante. No início 

do ano de 2020 atingiu o seu nível mais alto devido à crise do Corona vírus. A pressão 

sobre o sector dos cuidados de saúde é enorme. Queremos ajudar as instituições de saúde, 

fazendo nós o recrutamento e seleção de pessoal qualificado para essas instituições. Seja 

na Holanda ou no estrangeiro. Fornecemos pessoal qualificado e especializado que seja 

flexível e que possa facilmente integrar-se na instituição. Estamos empenhados em 

minimizar o tempo de familiarização do nosso cliente, trabalhando com um conjunto 

permanente de pessoal de saúde para tarefas rotineiras das vossas instituições de saúde.  

 

Trabalhamos para instituições de cuidados continuados, lares de idosos e hospitais que 

se debatem com a falta de pessoal. Procuramos entre o nosso grupo de profissionais 

de saúde para criar a ligação perfeita entre a sua organização e os nossos profissionais. 

Respondemos de forma flexível às suas necessidades e esforçamo-nos por aliviar-vos o 

máximo possível. Don Uitzendgroep é afiliado da NBBU. A organização sectorial de 

intermediários profissionais no mercado de trabalho temporário. É assim que 

garantimos qualidade e segurança para os nossos clientes. 

 

Don Faculdade de língua holandesa 

Don Healthcare - Support tem o seu próprio instituto de formação em Espanha, onde o 

pessoal internacional de saúde segue a formação intensiva em língua holandesa. O 

curso é concluído com um exame oficial. O pessoal pode então começar a trabalhar 

diretamente no nosso próprio mercado de trabalho. 



No Colégio de Línguas Holandesas, o pessoal de saúde internacional estará preparado 

para um trabalho em hospitais neerlandeses ou lares de idosos dentro de doze 

semanas.’  Um programa intensivo em que a língua Holandesa e tudo sobre a nossa 

cultura são fulcrais. O objetivo é assegurar que o pessoal dos cuidados de saúde seja 

perfeitamente integrado no mercado de trabalho Holandês. 

Na Holanda, para cada profissional de será designado um coach que permanecerá 

como contacto durante um ano. O coach ajuda em questões práticas relacionadas com 

a sua integração num novo país, mas também com desafios relacionados com o 

trabalho. 

É claro que a participação neste programa é precedida de um procedimento de seleção 

e correspondência. Avaliaremos se tem os documentos e certificações necessárias e se 

está motivado a utilizar as suas competências no mercado de trabalho Holandês. Além 

disso, com base nas suas competências e especializações, decidiremos para que 

organização de cuidados de saúde trabalhará! 

 


