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Робота в Словакії для українців

Робота в Словакії для українців – як і де її знайти? Що словацький ринок праці
може запропонувати українським заробітчанам? Давайте з'ясуємо, як виїхати
жити і працювати в Словакію.
Шукати роботу в Словакії українців змушує нестабільна економічна ситуація в
нашій країні. Для багатьох заробітчан робота в Словакії - це чи не єдина
можливість забезпечити себе і свою сім'ю, навіть незважаючи на те, що вони
отримують заробітну плату значно нижчу, ніж у місцевих працівників.
Як виїхати на роботу в Словакію [1]? Найпростіший спосіб – знайти роботу
безпосередньо від роботодавця. Але спеціалісти не всіх професій можуть собі
дозволити обійтися без послуг посередника. Виїхати на роботу до Словакії без
посередників можуть дозволити собі тільки працівники розумової праці - ITфахівці, маркетологи, бізнес-аналітики, рекламісти, інженери та кваліфіковані
будівельники. На офіційне працевлаштування в Словакії також можуть
розраховувати представники низькокваліфікованих професій, як працівники
сфери послуг, наприклад.
Але легше знайти роботу в Словакії за допомогою компанії-посередника [2].
Приблизно 70% українських працівників сфери IТ розглядають можливість
емігрувати на ПМЖ за кордон, зокрема до Словакії.
Які переваги вам принесе вам робота в Словакії [3]? Це вищі зарплати ніж в
Україні та нові можливості для професійного зростання. Досвідченому ITфахівцю знайти роботу в Словакії не складе труднощів. Адже багато
іноземних ІТ-компаній мають свої представництва в Україні. І працівник, який
добре зарекомендував себе тут, може отримати направлення, наприклад, до
словацької філії. Знайти роботу в Словакії можна і самостійно, для цього треба
зайти на популярні сайти з працевлаштування і знайти потрібну вакансію у
Словакії [4].
У Словакії, як і у більшості країн, для офіційного оформлення вас на роботу
роботодавцю необхідно надати до Міністерства праці документи. В них має
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бути зазначено, що ваша посада пропонувалася громадянам Словакії, але
вони відмовилися на вашу користь.
Які потрібно мати знання та навички, щоб зацікавити словацького
роботодавця і отримати роботу в Словакії [5]? Перш за все, потрібно мати
значний досвід роботи в вашій сфері, досконало володіти мовою (якщо ви
висококваліфікований працівник) і мати позитивні рекомендації з попередніх
місць роботи. Якщо ви все це маєте, роботодавець повинен подбати про те,
щоб ви отримали робочу візу, на основі підтвердження від організації, що вас
дійсно запросили на роботу.
Ви підпишете з роботодавцем договір, у якому має бути вказано: вид і
характер виконуваної роботи; розмір заробітної плати та умови оплати; умови
праці та проживання; права та обов'язки сторін; зобов'язання роботодавця
щодо надання житла, страховки і необхідних соціальних гарантій.
Але якщо ви не маєте ні належної освіти, ні досвіду роботи, ви також можете
отримати роботу в Словакії – у сфері обслуговування, будівництва або
сільського господарства. Але ваша задача – вивчити словацьку хоча б на
розмовному рівні. Це сама мінімальна і головна умова для отримання
некваліфікованої роботи у Словакії.
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