Робота в Польщі для чоловіків, жінок та сімейних пар

Враховуючи постійно зростаючі ціни та невисоку заробітну пату, виникає необхідність
підзаробити. Зробити це можна легально в одній із країн ЄС, працевлаштувавшись по
контракту.

Таким чином, ви отримаєте офіційну роботу без всіляких ризиків, із визначеною
заробітною платою та чітким переліком обов’язків. Роботу в Польщі можна назвати
одним із найвигідніших варіантів, адже країна розташована поряд, і ви завжди зможете
повернутися на батьківщину, не витрачаючи зайвих коштів на проїзд. Отже, праця в
Польщі – вигідний варіант для будь-кого. Безліч роботодавців пропонують роботу в
Польщі для сімейних пар, для чоловіків, а також для жінок. Щоб знайти хорошу роботу,
краще звернутися до кадрової агенції, адже пошук роботи через Інтернет – справа
ризикована. У агенції зможуть подбати, аби ви підписали контракт з роботодавцем та
після приїзду до Польщі отримали хороше місце роботи та гідну оплату, яка вказана у
цьому контракті.

Вибір вакансії та сезонна робота

Спочатку, після вибору кадрової агенції, вам необхідно буде визначитися, яка робота для
вас підійде. Для цього вам потрібно буде переглянути перелік відкритих вакансій від
роботодавців. Давайте дивитися, які посади зазвичай пропонують.

Серед актуальних вакансій постійно перебувають робота поваром, пакувальником,
медсестрою, нянею, сантехніком, різноробочим, швачкою, косметологом тощо. Робота в
Польщі для чоловіків
представлена такими вакансіями як електрик, токар, інженер, охоронець. Більш
кваліфікована робота в Польщі потребує знання мови. Наприклад, це робота інженером,
юристом, програмістом.
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Можливо влаштуватися й на сезонну роботу. Наприклад, на літо, на осінь, на весну або
на зиму. Більшість вакансій, особливо без знання мови, відкриваються саме в літній
період, коли необхідно збирати полуницю, інші ягоди та яблука. Така робота в Польщі
для сімейних пар
буде дуже хорошим підробітком. Також часто таку роботу пропонують для чоловіків або
жінок, а також студентів, мета яких – підзаробити кошти на навчання.

Працевлаштування
Давайте розбиратися, який перелік документів знадобиться, аби отримати легальне
працевлаштування. Обов’язковою умовою в’їзду до Польщі у вашому випадку буде
наявність робочої візи. Кадрова агенція Visa Pro допоможе зібрати пакет документів для
отримання будь-якого виду візи для працевлаштування в Польщі або для інших цілей
поїздки до країн ЄС. Це можуть бути шенгенські візи різного призначення. Наприклад,
робоча віза, туристична віза, гостьова віза, віза для студентів, національна віза або віза
на закупи. У випадку з влаштуванням на роботу потрібно буде оформити робочу віза.
Також на руках ви будете мати контракт, заключний із роботодавцем. За бажанням,
якщо умови праці вас не влаштують, ви зможете змінити місце роботи, зв’язавшись з
кадровою агенцією. Тоді для вас підберуть інший варіант.
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