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TREŚCI DYDAKTYCZNE

Jeśli jesteś obywatelką Unii Europejskiej, to ma zastosowanie zasada
swobodnego przepływu i osiedlania się pracowników, a co za tym idzie, nie
będziesz potrzebować wizy aby podjąć pracę. 
Jeśli nie jesteś obywatelką Unii Europejskiej, będziesz musiała uzyskać
pozwolenie na pobyt i pracę, którego warunki różnią się w zależności od
kraju, do którego emigrujesz.

Wymagania dotyczące poszukiwania pracy w Europie:
1.

2.

WIZA PRACOWNICZA
W przypadku wizy pracowniczej wymagania różnią się, w zależności od tego,
czy chcesz być osobą samozatrudnioną czy pracować u kogoś.

CELE PLANU LEKCJI:

W tej części dowiesz się wszystkiego co
jest związane z dokumentacją, która
będzie potrzebna jeśli chcesz pracować
w niektórych krajach europejskich.
Pamiętaj, że każdy kraj ma swoją własną
politykę, jednak tutaj poinformujemy cię
w sposób ogólny, co będzie Ci
potrzebne.

ZAKŁADANE EFEKTY
UCZENIA SIĘ:

Dowiesz się, jaką
dokumentację musisz
posiadać, aby pracować w
Europie.
Poznasz główne strony
internetowe, dzięki którym
możesz znaleźć pracę w
Europie.

O PLANIE LEKCJI
CZAS TRWANIA: 60 minut
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Jeśli chcesz być osobą samozatrudnioną (założyć firmę), możesz wjechać do kraju na
wizie turystycznej i zmienić swój status, gdy już będziesz w Hiszpanii.
Jeśli chcesz pracować jako pracownik, wiza jest przyznawana tylko wtedy, gdy masz
pracę: inaczej mówiąc, musisz mieć pracę przed planowaną podróżą, ponieważ
musisz przedstawić urzędowi imigracyjnemu list od pracodawcy.

POZWOLENIE NA PRACĘ
Jeśli jesteś obywatelką kraju spoza Europy a chcesz przebywać w danym kraju UE dłużej
niż trzy miesiące, musisz kilka miesięcy wcześniej rozpocząć procedury niezbędne do
uzyskania Karty Długoterminowego Pobytu UE lub karty stałej, pozwalającej na
zamieszkanie, a później na uzyskanie pozwolenia na pracę, które umożliwi Ci
znalezienie pracy w dowolnym kraju członkowskim Unii Europejskiej.

ZNAJOMOŚĆ CO NAJMNIEJ DWÓCH JĘZYKÓW URZĘDOWYCH
Poza znajomością języka kraju, do którego emigrujesz, ważna jest znajomość w mowie i
piśmie jednego z innych języków urzędowych krajów europejskich, takich jak hiszpański,
angielski, francuski, niemiecki lub włoski. Jest to niezbędne, jeśli chcesz ubiegać się o
udział w którymś z konkursów organizowanych przez Unię Europejską.

UZNANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
Jedną z pierwszych rzeczy, które powinnaś zrobić, jest złożenie wniosku o uznanie
Twoich kwalifikacji akademickich. W przypadku, gdy odpowiednie instytucje kraju, w
którym chcesz pracować, wykryją znaczące różnice między Twoim wykształceniem a
wykształceniem w wybranym przez Ciebie kraju, może być konieczne odbycie kursu
adaptacyjnego lub przystąpienie do testu sprawdzającego umiejętności, aby zostały
one uznane.

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
Wszyscy obywatele UE są zobowiązani do posiadania karty ubezpieczenia
zdrowotnego, aby móc korzystać z opieki medycznej, należy jednak dobrze zapoznać
się ze wszystkimi wymogami, ponieważ osoby spoza UE nie mogą z niej korzystać, aby
uzyskać leczenie w niektórych krajach, np. w Danii.
Na tej stronie internetowej znajdziesz więcej informacji na temat kraju, do którego
chcesz wyjechać: Portal Imigracyjny UE (europa.eu)
 

EUROPEJSKIE PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA
Istnieją specjalne strony internetowe, na których można znaleźć oferty zatrudnienia w
Europie dla obcokrajowców i można tam znaleźć tysiące ofert pracy, dzięki czemu
można ubiegać się o najlepiej płatne stanowiska w Europie.
-EuroJobs: Eurojobs.com: Praca w Europie, praca międzynarodowa, oferty pracy, praca
w Unii Europejskiej
-Summerjobs: Znajdź pracę wakacyjną, pracę na obozie, pracę na wakacjach i pracę
sezonową z SummerJobs.com
-Infojobs.net: InfoJobs - oferty pracy
-Acciontrabajo.es: Acciontrabajo España | serwis zawodowy, oferty pracy, pracas

https://ec.europa.eu/immigration/index_es
https://eurojobs.com/
https://www.summerjobs.com/
https://www.infojobs.net/
https://acciontrabajo.es/
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