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Робота в Словакії через агентство

Як отримати роботу в Словакію через агентство з пошуку роботу? Процедура
така – якщо ваші досвід і навички відповідають заявленим у вакансіям [1], ви
надсилаєте роботодавцю своє резюме, яке агентство відсилає роботодавцю. У
разі позитивної відповіді агентство з вами укладає договір, який вам
допоможе пройти міграційний процес – спеціалісти агентства допоможуть вам
з документами і консультаціями з усіх питань, що стосуються роботи за
кордоном.
Процес отримання дозволу на роботу в Словакії [2] триває три місяці. Тим
часом ви збираєте документи для подачі на візу. Коли всі документи зібрані,
можна подаватися на візу в Словакію. Добропорядне агентство візьме основну
частину суми за свої послуги тільки в разі отримання вами робочої візи.
Зазвичай сума розбивається на дві частини: одну ви сплачуєте безпосередньо
перед від'їздом, а другу ви повинні будете перерахувати з вашої першої
зарплатні.
Які ціни беруть за свої послуги агентства? Ціни на свої послуги кожне
агентства встановлює індивідуально. Попросіть агентство показати вам
індивідуальний контракт, офіційно завірений іноземною організацієюпартнером. Цей контракт повинен відповідати всім міжнародним законам, а
також угодами між Україною та Словакією. Перевірте у контракті наступні
пункти: вид пропонованої роботи; характер роботи (постійна, тимчасова і т.д.);
умови праці; розмір та умови оплати; страховка та соціальний захист; термін
дії контракту.
На що потрібно звернути увагу перед тим, як укласти договір з агентством з
пошуку роботу в Словакії [3]? Будьте пильні, коли вибираєте агентство з
пошуку роботи у Словакії, оскільки багато компаній займаються
працевлаштуванням у Словакії [4], не маючи дозволу міністерства. Таке
агентство може наобіцяти вам багато чого, але, в результаті, ви залишитесь в
Словакії без грошей, роботи і яких або соціальних та юридичних гарантій.
На які моменти потрібно звернути уваги перед тим як підписувати договір з
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агентством з пошуку роботи у Словакії? Перш за все, вимагайте у працівників
агентства наступні документи:

Ліцензію Міністерства Праці України на здійснення посередницьких
послуг при працевлаштуванні за кордоном. Ви можете перевірити її
дійсність і термін дії, якщо відвідаєте офіційний сайт відомства.
Договір із закордонним агентством-партнером в Словакії, де ви хочете
знайти роботу, завірений нотаріально та легалізований в українській
дипломатичній місії;
Завірену і легалізовану ліцензію на працевлаштування за кордоном або
посередництво, видану словацькому роботодавцю в Словакії;
Проект трудового договору, підтверджений роботодавцем, який
повинен бути складений відповідно до міжнародних норм і містити всю
необхідну інформацію. Що стосується трудового договору, то на цьому
потрібно зупинитися більш докладно. Перевірте правильність
укладення трудової угоди. Ретельно вивчіть її зміст. Вона має бути
перекладена на українську мову і завірена нотаріально.
Після приїзду до Словакії з метою працевлаштування зареєструйтесь у
найближчому дипломатичному представництві України. Якщо ви приїжджаєте
до Словакії на термін 90 і більше днів, вам потрібно стати на облік в посольстві
(або консульстві) України, що вам може допомогти у разі форс-мажорних
ситуацій. Податки, стаж, пенсія Відповідно до закону "Про податок з доходів
фізичних осіб", ви зобов'язані відраховувати державі 15% своїх доходів, не
залежно, чи працюєте ви на території України, чи за її межами. Положення
поширюється і на тих, хто, залишаючись в Україні, отримує пасивний дохід за
кордоном.
Що стосується пенсії, то на пенсію варто розраховувати тільки у випадку
легального працевлаштування. Так само як і в Україні, договір зі словацьким
роботодавцем і стаж роботи у Словакії повинен бути прописаний у трудовій
книжці. На даний момент в Україні передбачено три види пенсій для тих, що
працюють за кордоном: На підставі укладених міжнародних договорів для
осіб, які працюють за наймом; Фізичним особам - підприємцям, які мають
бізнес за кордоном; Добровільне пенсійне забезпечення. Зазвичай, чи
виїжджати у пошуках кращого життя до Словакії чи ні – це особиста справа
кожного. Але, важливо розуміти, що якщо хочете знайти роботу та побудувати
кар'єру у Словакії [5], вам доведеться як слід постаратися. Вивчити мову,
здобути необхідні знання та навички, адаптуватися інших правил, які
диктуються іншою ментальністю та культурою. Алу якщо ви цілеспрямована
людина, яка відкрита новому, готова вчитися і розвиватися, то робота в
Словакії може стати для вас тією відправною точкою, яка в повній мірі
дозволить розкрити весь ваш потенціал, як професійний, так і особистісний.
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