Що необхідно знати людині, яка їде працювати за кордон
&bull;&bull;Четвер&bull;, 06 &bull;липня&bull; 2017, 14:40&bull;

Сьогодні багато українських громадян прагнуть працювати або навчатися за кордоном.
На жаль не завжди такі пропозиції закінчуються на користь наших співвітчизниць та
співвітчизників. Щоб вберегтися і не потрапити в небезпечну ситуацію насамперед
необхідно проаналізувати текст рекламних оголошень, в яких пропонується робота за
кордоном.

Відповідно до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”
суб’єкти господарювання мають право займатися посередницькою діяльністю у
працевлаштуванні за кордоном лише за умови наявності у них відповідної ліцензії, яку
видає Міністерство соціальної політики України.

Ця ліцензія є підставою для розміщення в засобах масової інформації пропозицій щодо
роботи за кордоном.

Посередник вказує в рекламі своє повне найменування, адресу, зазначену в ліцензії (але
ні в якому разі не поштову скриньку), номери телефонів, номер і дату чинної ліцензії та
орган ліцензування – Міністерство соціальної політики України.

Посередники організовують надання послуг з посередництва у працевлаштуванні на
роботу за кордоном на підставі договорів (контрактів), які укладаються в письмовій
формі:

зовнішньоекономічного договору (контракту) з іноземним суб’єктом господарської
діяльності (роботодавцем або посередником) про посередництво у працевлаштуванні на
роботу за кордоном громадян України;

договору з клієнтом про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні.

Цей договір укладається у двох примірниках: один видається клієнту, а другий
залишається у посередника.
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До остаточного укладення клієнтом трудового договору з іноземним роботодавцем
посередник не повинен стягувати будь-які види попередніх оплат за послуги з
посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Поради, які будуть корисними перед поїздкою за кордон

Ознайомтеся з інформацією про країну, в яку ви їдете: основні характеристики, звичаї і
норми суспільного життя. Не забувайте, що володіння іноземною мовою значно полегшує
перебування за кордоном. Вивчіть хоча б декілька самих розповсюджених виразів.

Ніколи і нікому не довіряйте Ваш паспорт. Документи, що засвідчують Вашу особу,
завжди повинні знаходитись тільки у Вас.

Якщо ви збираєтесь працювати чи навчатись за кордоном, потурбуйтесь, щоб Ваш
контракт був написаний зрозумілою мовою, а також, щоб умови (оплата, вихідні дні,
робота у святкові дні, медичне страхування), місце та час Вашого майбутнього
перебування за кордоном були чітко обумовлені.

Залиште вдома або своїм друзям чи близьким детальну інформацію про своє
перебування за кордоном з адресою та контактними телефонами, а також копію свого
закордонного паспорту та контракту, своє фото та адреси Ваших іноземних друзів.

Не забудьте з’ясувати номери телефонів українських посольств та консульських
представництв за кордоном. Якщо Ви опинились у скрутній ситуації або вам хтось
загрожує, - звертайтесь до представників своєї країни, які допоможуть вам.

Якщо у вас виникли проблеми з документами, зверніться в українське консульство або
посольство. В країнах Західної Європи можна також попросити допомоги у поліції.
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