Робота в Нідерландах

Квітень 2022 року

Вітаємо!
Хочете працювати в Нідерландах? Ми чекаємо на вас.
У цій презентації ми пояснюємо, що потрібно, аби почати
працювати в Нідерландах, які правила регулюють ваш статус і
на яку допомогу ви можете розраховувати при цьому.

Що вам потрібно, аби мати право працювати в
Нідерландах?
- Реєстрація в муніципалітеті за місцем перебування: там ви отримаєте статус
резидента й номер обслуговування громадян (CSN)
- Статус тимчасового захисту згідно з Директивою ЄС про тимчасовий захист
- Медичний страховий поліс. Ви сплачуєте страховий внесок за медичне
страхування. Після отримання полісу медичного страхування ви можете
подати заявку на отримання допомоги на медичне обслуговування. Для
отримання додаткової інформації перейдіть на вебсайт Belastingdienst
(Податкові органи).

Оформлення статусу резидента й CSN займає певний час. Тому до 31 травня
2022 року ви можете почати працювати навіть без цих документів. Для цього
вам слід підтвердити, що ви є громадянином України або те, що ви
знаходилися під міжнародним захистом чи мали дозвіл на постійне
проживання в Україні.

Які правила регулюють ваші трудові відносини
тут?
• Переселенці з України, яким надано тимчасовий захист, мають право
працювати в Нідерландах без дозволу на роботу.
• Роботодавець повинен повідомити UWV (Голландське агентство
страхування працівників), що взяв вас на роботу, не пізніше ніж за 2
робочі дні до вашого виходу на роботу.
• З того моменту, як ви почнете працювати, ви більше не
отримуватимете матеріальну допомогу. Виплати матеріальної
допомоги припиняються з першого числа наступного місяця. Для
отримання додаткової інформації перейдіть за посиланням:
www.refugeehelp.nl/get-help/category/work-income

Хто має право на тимчасовий захист
згідно з Директивою ЄС про
тимчасовий захист?
1.
2.
3.

Громадяни України, переміщені 24 лютого 2022 року або пізніше;
Громадяни країн, які не входять до ЄС, або особи без громадянства, які легально
проживали в Україні та були переміщені 24 лютого 2022 року або пізніше;
За певних умов: члени сім'ї осіб 1 та 2 категорій, які виїхали з родиною під час масового
переселення з України, незалежно від того, чи є в них можливість безпечно повернутися
до країни походження. Держави-члени ЄС визначають, хто входить до цієї категорії,
згідно з Директивою про тимчасовий захист. Здебільшого це стосується осіб, які
перебувають у шлюбі або проживають однією сім’єю, неповнолітніх неодружених дітей
(пасинків/падчериць у тому числі) та інших залежних членів сім’ї.

Статус тимчасового захисту повинен надаватися всім, хто
входить до трьох вищенаведених категорій і відповідає іншим
умовам Директиви.

Які права надає вам статус тимчасового
захисту?
– Дозвіл працювати на оплачуваній роботі.
– Доступ до освіти для дорослих, професійної підготовки та
виробничого стажування.
– Право на забезпечення житлом з гідними умовами або
засобами для пошуку такого житла.
– Право на соціальну допомогу, матеріальне забезпечення та
медичне обслуговування (для малозабезпечених).
– Доступ до загальної освіти (особам віком до 18 років).
– Право на тимчасовий захист протягом одного року, строк якого
можна продовжити двічі на шість місяців.

Куди вам слід звернутися, якщо ви хочете
працювати в Нідерландах?
- Відвідайте муніципалітет за місцем свого перебування.
- Повідомте про своє бажання і можливість працювати.
- Ваш консультант надасть вам інформацію про те, як
зв’язатися з відповідними роботодавцями.

3 поради тому, хто шукає роботу в Нідерландах
1. Не соромтеся:
У Нідерландах ми цінуємо не лише наявність дипломів, а й
персональні якості кандидата. Якими знаннями, досвідом і
навичками ви володієте? Отже, що ви можете запропонувати?
2. Соціальні зв'язки:
Використовуйте всі свої контакти, соціальні мережі, усіх, кого ви
знаєте. Повідомте їм, що ви шукаєте роботу. Що більше людей знають
про це, то більше у вас шансів знайти роботу.
3. LinkedIn www.linkedin.com:
Створіть профіль на LinkedIn. Завдяки цьому ви зможете зв'язуватися з
роботодавцями. Ваш профіль — це ваше онлайн-резюме, ваша візитівка.

Актуальна інформація
Правила можуть змінюватися. Якщо у вас є запитання,
зв'яжіться з муніципалітетом за місцем свого перебування.
Щоб отримати актуальну інформацію, перейдіть за
посиланням:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvangvluchtelingen-uit-oekraine/ondersteuning-in-nederland/werk-eninkomen

