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УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 

Теоретична част
Изисквания за търсене на работа в Европа:
1.     Ако сте гражданин на Европейския съюз, се прилага принципът на
свободно движение и пребиваване на работниците и следователно, няма да
се нуждаете от виза за работа. 
2.     Ако не сте гражданин на Европейския съюз, ще трябва да получите
разрешение за пребиваване и работа, условията за които варират според
държавата, в която емигрирате.

ЦЕЛИ НА ПЛАНА НА УРОКА: ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
ОТ ОБУЧЕНИЕТО

ЗА ПЛАНА НА УРОКА

-Изисквания за работа в Европа.
-Уебсайтове, свързани с търсене на работа в Европа.

В този раздел ще научите всичко,
свързано с документацията, от която се
нуждаете, ако искате да работите в
някои европейски страни. Имайте
предвид, че всяка държава има своя
политика, но тук ще Ви бъде
представена основна информация,
която ще Ви бъде нужна.

- Да познавате каква
документация трябва да се
предостави за работа в Европа.
- Да се информират
участниците кои са основните
уебсайтове за намиране на
работа в Европа.



РАБОТНА ВИЗА
За работната виза изискванията са различни, според това дали
искате да бъдете самостоятелно наети или знаети от работодател.
-Ако искате да бъдете самостоятелно заети лица (да започнете
бизнес), можете да влезете в страната с туристическа виза и да
промените статута си, след като вече сте в Испания.
-Ако искате да работите като служител, виза се предоставя само,
когато имате работа: казано по друг начин, трябва да имате работа,
преди да пътувате, тъй като трябва да представите писмо от
работодателя си до имиграционните власти.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАБОТА
Ако сте гражданин на неевропейска държава и искате да пребивавате
в страната повече от три месеца, трябва да започнете с
необходимите процедури за придобиване на карта за дългосрочно
пребиваване на ЕС или постоянна карта няколко месеца
предварително, което ще Ви позволи да живеете, а по-късно и да
получите разрешение за работа във всяка страна членка на
Европейския съюз.

ВЛАДЕЕНЕ/ПОЗНАВАНЕ НА НАЙ-МАЛКО ДВА ОФИЦИАЛНИ ЕЗИКА
Освен да знаете езика на страната, в която емигрирате, важно е да
имате добро ниво на говоримо и писмено владеене на един от
другите официални езици на европейските страни, като испански,
английски, френски, немски или италиански. Това е от съществено
значение, ако искате да кандидатствате за  конкурсите, организирани
от Европейския съюз.

ПРИЗНАВАНЕ НА ОФИЦИАЛНИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Едно от първите неща, които трябва да направите, е да
кандидатствате за признаване на академичните Ви квалификации. В
случай, че компетентните органи на страната, в която искате да
работите, откриват значителни различия между Вашето образование
и това на избраната от Вас страна, може да се наложи да преминете
курс за адаптация или изпит за правоспособност, за да бъдат
признати квалификациите Ви.



ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
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Препратки
-Portal de inmigración de la UE (europa.eu)
-Eurojobs.com: Jobs in Europe, international jobs, job vacancies, work in European
Union
-Find Summer Jobs, Camp Jobs, Vacation Jobs and Seasonal Employment with
SummerJobs.com
-InfoJobs Empresas | Publicar ofertas de empleo y ofrecer trabajo
-Acción Trabajo - Red profesional | Bolsa de trabajo | Ofertas de empleo
(acciontrabajo.com)

ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАРТА

От всички граждани на ЕС се изисква да разполагат със
здравноосигурителна карта за предоставяне на медицинска помощ.
Важно е да бъдете добре информирани за всички изисквания, тъй като
някои държави извън ЕС не могат да я използват, за да получат лечение в
някои държави, например Дания.
На този уебсайт ще намерите повече информация за страната, до която
желаете да пътувате: Portal de inmigración de la UE (europa.eu)
 
Европейска обществена служба по заетостта
Има различни сайтове за намиране на работни места в Европа за
чужденци и можете да намерите хиляди свободни работни места, за да
кандидатствате за най-добре платените работни места в Европа.
-EuroJobs: Eurojobs.com: Jobs in Europe, international jobs, job vacancies,
work in European Union
-Summerjobs: Find Summer Jobs, Camp Jobs, Vacation Jobs and Seasonal
Employment with SummerJobs.com
-Infojobs.net: InfoJobs - Bolsa de trabajo, ofertas de empleo
-Acciontrabajo.es: Acciontrabajo España | Red profesional, bolsa de trabajo,
empleos
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https://ec.europa.eu/immigration/index_es
https://eurojobs.com/
https://www.summerjobs.com/
https://www.infojobs.net/empresas?navOrigen=bin_cpc_brand_brand&navOrigen=emCmpExt%7Cbin_cpc_brand_brand&stc=sem-bing-bin_cpc_brand_brand-paid_btb-infojobs&msclkid=77466c335d5f1dbfee790d84719e96e3&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=search%23es-brand%23&utm_term=infojobs&utm_content=brand-infojobs%23
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