Informacja Zawodowa

Praca za granicą
(przykłady stron www)

Do poszukiwania pracy za granicą dobrze jest się odpowiednio przygotować. Należy
mieć na uwadze, że w większości przypadków pracodawcy wymagają znajomości języka
danego kraju, do którego zamierzamy wyjechać, ewentualnie języka angielskiego.
Wyjątkiem mogą być prace sezonowe, choć i tutaj znajomość języka obcego, jeśli nie
jest wymagana, to na pewno mile widziana.
Warto pamiętać także, że zanim wyjedziemy do pracy za granicą, dobrze jest dowiedzieć
się czegoś na temat warunków życia w danym kraju, do którego zamierzamy się udać.
Informacji na ten temat możemy szukać na portalu www.eurodesk.pl/europraca.
Ofert pracy za granicą można szukać na różnych portalach.
Poniżej podajemy klika przykładów:
 www.eures.europa.eu
 www.poloniusz.pl
 www.pracazagranica.pl
 http://www.pracainauka.pl/
 http://www.pracaizycie.pl
 www.pracuj.pl
 www.gazetapraca.pl
 http://www.ogloszenia.nowy-sacz.pl/praca.za.granica
 http://praca-niemcy24.pl
 http://praca-sezonowa24.pl
Pracy za granicą można szukać także przez agencje zatrudnienia np.:
 www.interimax.com
 www.randstad.pl
 www.workexpress.pl
 www.workservice.pl
 www.aterima.pl
Wykaz agencji zatrudnienia i pracy tymczasowej w Krakowie, które oferują prace
zarówno w kraju, jak i zagranicą, dostępny jest pod adresem:
http://wup-krakow.pl/uslugi-rynku-pracy/poradnictwo-zawodowe/informacjezawodowe-1/instytucje-pomoc-pliki/agencje_pr_tymcz_krk.pdf
Jeżeli ktoś jest zainteresowany pracą sezonową za granicą, może odwiedzić
stronę: www.eures.europa.eu - Europejski Portal Mobilności, na którym
publikowane są oferty pracy publicznych służb zatrudnienia z krajów Unii
Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinu i Szwajcarii.
Przykładowo ofertę pracy sezonowej w Wielkiej Brytanii można znaleźć wybierając:
Osoby poszukujące pracy/Szukaj pracy, następnie wybrać wszystkie zawody, wpisać
słowo
kluczowe
„seasonal
work”,
wybrać
państwo
Wielka
Brytania.
Zagraniczne oferty pracy z krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Szwajcarii obsługiwane w ramach sieci EURES (zagraniczne oferty
pracy EURES), a aktualne oferty pracy dostępne są na portalu: www.oferty.praca.gov.pl
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Poniżej prezentujemy także dodatkowe adresy stron, które zawierają oferty pracy
sezonowej i nie tylko, w krajach Unii Europejskiej:
 Www.seasonalwork.nl - strona pracy sezonowej (głównie z branży rolniczej,
możliwość korzystania ze strony w j. polskim) w Holandii,
 Www.caterer.com - strona pracy sezonowej (głownie z branży turystycznej)
w Wielkiej Brytanii,
 Www.saisonarbeit-in-deutschland.de - strona pracy sezonowej (możliwość
korzystania ze strony w j. polskim) w Niemczech,
 Www.ams.at - strona pracy sezonowej (informacje na temat pośrednictwa
pracy, ofert pracy) w Austrii,
 Www.pickingjobs.com, www.anyworkanywhere.com, www.bispolhr.com
strony pracy sezonowej w różnych krajach.
Wyjeżdżając do pracy za granicę warto pamiętać także o tym gdzie należy się udać po
powrocie by uzyskać pomoc w ponownym odnalezieniu się na rynku pracy i uzyskaniu
transferu zasiłku dla bezrobotnych. Informacje te są dostępne na stronie:
http://wup-krakow.pl/uslugi-rynku-pracy/praca-za-granica/informacje-dla-osobpowracajacych-z-zagranicy-1
Lista wymienionych adresów stron internetowych nie jest wyczerpująca, ujmuje jedynie
niewielki procent portali dotyczących pracy za granicą, w tym pracy sezonowej.
Strony te prowadzone są w większości przez podmioty prywatne, a ich wskazanie nie
stanowi w żaden sposób rekomendacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie,
pokazuje jedynie szerokie spektrum możliwości w poszukiwaniu pracy za granicą.
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie nie odpowiada również za treść ofert
zamieszczanych na w/w stronach.
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