
Audiologista – Londres (Zona sudeste), Bromley e Bexley
Posição permanente em tempo integral

Salário inicial: £ 27.000 + ajudas de custo
Férias: min. 22 dias + feriados
Localização: Londres ( Zona Sudeste), Bromley e Bexley
Outros benefícios: Apoio à deslocalização + Pensão da Empresa + Apoio com formação /
qualificações + empréstimo para compra de carro (sem juros) disponível.

Qualificações necessárias:
• Licenciatura em audiologia, equivalente ou superior.
• Preferencialmente com registo no Health and Care Professions Council (HCPC)

Habilidades requeridas:
• Confiante  e com boas habilidades de atendimento ao paciente
• Motivação e capacidade de trabalhar em equipa
• Organização e conhecimentos básico de informática são preferíveis, mas formação será
fornecida
• Flexibilidade e ocasionalmente capaz de oferecer clínicas fora do horário normal

Função:
• Ajudar a desenvolver e fornecer os nossos serviços de audiologia em Londres
• Avaliar e adaptar aparelhos auditivos aos pacientes do National Health Service (NHS)
• Efetuar clínicas diárias em diferentes locais
• Manter e desenvolver o conhecimento clínico e as suas competencias de prática de
acordo com as diretrizes do HCPC
• Trabalhar com os gestores das diferentes clinicas e médicos de família para construir
relacionamentos fortes e aumentar as referências

A empresa
Se está cansado de trabalhar em grandes empresas e gostaria de estar envolvido em algo
excitante e novo, entre em contato.

A Hearbase é uma empresa privada em rápida expansão criada há 20 anos para se tornar a
maior fornecedora independente de aparelhos auditivos digitais em Kent e está agora
presente em 13 grupos clinicos de Londers e sudeste de Inglaterra.

Desenvolvimentos estimulantes dentro do negócio levam a que atualmente estejamos a
aumentar o número de funcionários para lidar com a crescente demanda do numero de
pacientes do NHS.

Procuramos pessoas motivadas que queiram melhorar sua carreira em audiologia.

A Hearbase tem a cultura de apoiar audiologistas recém-formados e promover treino para
que se tornem profissionais de topo. Encorajamos ativamente a equipa a expandir as suas
competencias e desenvolver novas habilidades, como diagnóstico especializado e cuidados
com o ouvido.

Estamos a aumentar a nossa equipa de Londres e, ao longo dos próximos meses,
procuraremos audiologistas com capacidade para prestar e gerir clinicas de audiologia no
setor privado e do NHS. Seja qual for o seu nível de experiência, se você acha que tem algo
a oferecer, por favor entre em contato.


