UNIA EUROPEJSKA SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE
Po przystąpieniu do Unii Europejskiej możemy
podejmować pracę i starać się o uznanie kwalifikacji
zawodowych w państwach członkowskich.
Rozszerzenie Unii Europejskiej otworzyło przed ludźmi,
szczególnie młodymi, duże perspektywy odpowiedniego
zatrudnienia. Ważne jest to, że swoją karierę mogą
realizować w dowolnie wybranym kraju należącym do
Unii Europejskiej.
Rozpoczynając karierę zawodową za granicą, potrzeba
trzech rzeczy:
•
•
•

odwagi, by podjąć decyzję wyjazdu,
wiedzy zawodowej,
pieniędzy na początkowe pokrycie kosztów
utrzymania.

Rozważając podjęcie zatrudnienia poza granicami naszego kraju, należy zdać sobie sprawę
z tego, że nie warto pracować na czarno, ponieważ:
•
•
•

możemy trafić na nieuczciwego pracodawcę,
mieć kłopoty z policją,
mieć kłopoty z ponownym wjazdem, nawet turystycznym.

Praca legalna oznacza, że posiadam pełne zabezpieczenie socjalne, a zatrudnienie następuje
według przepisów obowiązujących w danym kraju.

PLUSY PODEJMOWANIA PRACY ZA GRANICĄ:
•
•
•
•
•
•
•

szerszy rynek pracy, większe możliwości podjęcia zatrudnienia,
podniesienie kwalifikacji zawodowych i nabycie nowych,
poznanie nowych, innych technologii,
doskonalenie znajomości języków obcych,
zawieranie nowych znajomości i przyjaźni,
poznanie innej kultury-rozwijanie własnej osobowości,
wyższa płaca

MINUSY WYNIKAJĄCE Z PRACY POZA GRANICAMI NASZEGO KRAJU:
•
•
•
•
•
•

rozłąka z rodziną,
wysokie koszty utrzymania,
stres spowodowany słabą znajomością języka,
obce środowisko, inna kultura, tradycja, obyczaje,
wyłączenie z polskiego rynku pracy,
obawa przed nieznanymi metodami pracy i technologiami

POSZUKIWANIE PRACY ZA GRANICĄ, ZACZNIJ JESZCZE W POLSCE

Szczegółowych informacji o możliwościach i warunkach zatrudnienia oraz warunkach
uznawania kwalifikacji zawodowych przez poszczególne kraje członkowskie udzielają
doradcy zawodowi w sieci EURES (europejskie służby zatrudnienia) z wojewódzkich
i powiatowych urzędów pracy.
Decydując się na wyjazd, dobrze jest wcześniej zapoznać się z informacjami znajdującymi się
na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Zainteresowanych tematem bezpiecznych wyjazdów za granicę za pracą zapraszamy również
do
odwiedzenia
strony
internetowej
https://europass.cedefop.europa.eu/pl
oraz
http://europa.eu/youth/pl/article/57/38903_pl.
PRZYDATNE LINKI:
www.biznesforum.pl – tutaj można sprawdzić, czy podany przez firmę numer REGON i NIP
są prawdziwe
www.kraz.praca.gov.pl – strona Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, gdzie znajduje
się wykaz wszystkich certyfikowanych agencji zatrudnienia
www.eures.praca.gov.pl, www.eures.europa.eu, www.bezpiecznapraca.eu – praktyczne
informacje związane z pracą za granicą
www.nfz.gov.pl – strona Narodowego Funduszu Zdrowia, która zawiera informacje na temat
opieki zdrowotnej w Polsce i Unii Europejskiej
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