Wij doen het nèt even beter!
heeft zich gespecialiseerd in Werving, Selectie en Begeleiding van Spaanse Zorgmedewerkers
	
Onze kandidaten zijn in het bezit van een diploma op niveau 4 (Verpleegkundige) en spreken
Engels en Nederlands (niveau A2) waardoor goede communicatie gewaarborgd is. Bovendien
wordt u ondersteund door een Spaans-Nederlands sprekende medewerker. Daardoor kunt
u hen direct inzetten als Verzorgende (IG) en Verpleegkundige. YRcare onderscheid zich door
haar intensieve begeleiding vanaf de start van het opleidingstraject in Spanje. YRcare werkt samen
met diverse scholingsinstituten in Spanje en Nederland (waaronder de Universiteit
van Madrid), gecertificeerde coaches en de Spaanse Ambassade. Samen met hen hebben wij een
effectief Taal, Cultuur en Vaardighedenprogramma ontwikkeld. YRcare begeleid, ontzorgt,
ondersteunt en adviseert, u selecteert zelf de kandidaten.
Wij verzorgen de Werving, Selectie en Begeleiding op basis van een transparant vast tarief per kandidaat
inclusief:
■ Opstellen functieprofielen
■ Werving en Selectie in Spanje door de organisatie!
■ Verzorgen Nederlandse taaltraining in Spanje (niveau A2)
■ Verzorgen training Nederlandse Cultuur in Spanje
■ Verzorgen training Vaardigheden en Nederlands vakjargon in Spanje
■ Verzorgen aanvullende Nederlandse taaltraining in Nederland (niveau B1)
■ Verzorgen vervoer Spanje – Nederland
■ Eerste opvang Spaanse Zorgmedewerkers
■ Workshops leidinggevenden
■ Begeleiding leidinggevenden gedurende 3 maanden
■ Begeleiding Spaanse zorgmedewerkers gedurende 3 maanden
■ Verzorgen officiële documenten
Optionele dienstverlening:
■
■
■
■

Verzorgen huisvesting
Nazorg traject na 3 maanden (begeleiding leidinggevenden en/ of zorgmedewerkers)
Begeleiding HR – medewerkers, praktijkbegeleiders en/ of directe collega’s
S
 paans/ Nederlandse middag inclusief hapje en een drankje voor directe collega’s
en leidinggevenden

begeleidt,
ontzorgt,
ondersteunt
en adviseert!
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Wij doen het nèt even beter!
Gedegen voorselectie
	
De gewenste competenties zijn altijd ons vertrekpunt. Wij screenen de kandidaten op erkende
diploma’s, motivatie, taalgevoeligheid en relevante ervaring. Daarnaast verifiëren wij referenties
en verzorgen de officiële documenten zoals VOG en BIG registratie. Alleen kandidaten die
onze training Taal, Cultuur en Vaardigheden hebben afgerond kunnen bij uw organisatie
worden geplaatst. Wij werken uitsluitend met gemotiveerde kandidaten die zich gedurende
een langere periode willen inzetten in de zorg in Nederland. Na onze voorselectie selecteert
u zelf uw ideale kandidaat. Verpleegkundigen. Zij zijn direct inzetbaar als Verzorgende (IG) en/
of Verpleegkundige in uw organisatie!
Training Taal, Cultuur en Vaardigheden
	
Onze training Taal, Cultuur en Vaardigheden is zorgvuldig afgestemd op zorgprofessionals.
Wij besteden tijdens deze intensieve training veel aandacht aan de Nederlandse taal, cultuur
en de specifieke vaardigheden waaraan zorgprofessionals moeten voldoen. Wij vinden dat het
voldoende beheersen van de Nederlandse taal en cultuurbegrip van cruciaal belang is voor
het kwalitatief goed uitvoeren van iedere zorgfunctie. De training besteedt daarom bijzondere
aandacht aan functiegerelateerde woorden en begrippen, rapportage, zorgplannen en zorgdossiers.
	Na deze training kunnen de Spaanse Zorgmedewerkers vanaf hun eerste werkdag in Nederland
communiceren en integreren met hun Nederlandse collega’s. Ondersteund door onze zorgzame
begeleiding gedurende het gehele traject, is een soepele en zorgeloze introductie gewaarborgd.
	De training Taal, Cultuur en Vaardigheden duurt 6 weken en is intensief (6 dagen per week,
8 uur per dag). De tussentijdse toetsen worden afgesloten met een eindtoets. Het minimaal
te behalen niveau is A2 volgens het Europees referentiekader. In Nederland volgen de Spaanse
zorgmedewerkers een vervolgtraining Nederlands (6 maanden) waarmee Niveau B1 bereikt wordt.

U bent aan zet!
Ook zorgeloos zorgprofessionals uit het buitenland inzetten?
Maak dan een afspraak voor een verkennend gesprek. Het zal u bevallen!
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