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Робота в Польщі: все, що потрібно знати

На польський ринок праці спрямовують свою увагу багато українців, в
основному, це пов'язано з неможливістю знайти роботу в своїй країні або
через неналежну оплати праці вдома. Незважаючи на різні труднощі, польська
економіка потроху, але розвивається. Відповідно зростає потреба в робочій
силі. І тому українців так цікавить робота в Польщі [1].

Чому так актуальна робота в Польщі для українців
Як і жителі інших країн, поляки прагнуть більше заробляти і для досягнення
цієї мети шукають всілякі шляхи. Отримавши доступ до європейського ринку
праці, поляки почали трудову міграцію в інші країни ЄС. Таким чином на
польському ринку праці утворився вакуум, а в силу того, що, до того ж, багато
поляків не хочуть працювати на певних вакансії (мотивуючи це
непрестижністю або низькою заробітною платою), робота в Польщі для
українців [2] стала більш реальною.
Польські роботодавці почали залучати співробітників з сусідніх країнах.
Українці, завдяки своїй працьовитості, з радістю вирішили заповнити цю нішу,
виїжджаючи на роботу в Польщу.
Другим «мотиватором» для трудової міграції українців став рівень зарплат в
Польщі, як відомо, він набагато вище, ніж в Україні.
Третьою причиною залучення на роботу в Польщі [3] українців є те, що тільки
на сході Польща має сусідів, які не є членами Європейського союзу.
Відповідно, працевлаштування українців на загальноєвропейському ринку
праці є проблемою. Так чому б не використовувати цей потенціал, запрошуючи
на роботу в Польщу українців?

Можливості заробітку в Польщі
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Як уже згадувалося, в Польщі, як і в Україні, спостерігається відтік
висококваліфікованих кадрів за кордон. Робота в Польщі для українців
викликає великий інтерес, так як польські роботодавці пропонують українцям
велику зарплату і кращі умови праці.
Галузі з найбільшим дефіцитом робочої сили: медицина, інженери, вчені та
працівники IТ галузі. Також затребувані кваліфіковані дизайнери і архітектори.
Ось тут є шанс отримати роботу в Польщі для українців. Крім того, робота в
Польщі дає українцям можливість постійно підвищувати свій рівень в
провідних польських установах, використовуючи новітнє обладнання,
придбане в рамках європейських програм. Адже ЄС активно вкладає кошти в
розвиток науки і модернізацію обладнання різних галузей.

Сезонна робота в Польщі
У Польщі можна непогано заробити на різних сезонних роботах. До них
відноситься робота в Польщі на сільськогосподарських угіддях, в сфері
будівництва та лісопереробної промисловості.

Робота в Польщі на фермах
Для роботи в Польщі на фермах або на підприємствах аграрного сектору
потрібні працівники, які відповідають, як мінімум, двом основним вимогам витривалість і здоров'я. Адже робота в Польщі в сільському господарстві дуже
виснажлива, а оплата залежить від кількості посадженого або зібраного
врожаю, або кількості відпрацьованих годин. Така робота в Польщі не вимагає
спеціальних професійних навичок і знань, як і знання польської мови.
Винятком є вакансії в сільському господарстві, які безпосередньо цього
вимагають - агрономи, трактористи тощо.

Робота в Польщі на будівництві
Робота в Польщі на будівництві вимагає як мінімум певних професійних
навичок і хоча б мінімального знання польської мови. Нерідко роботодавці
вказують в описі вакансій, що досвід роботи в цій сфері є перевагою.
Природно, мова не йде про різноробочих, де досвід роботи не потрібен.
Всі види сезонної роботи в Польщі вимагають хорошу фізичну форму. Ця
робота в Польщі добре оплачується, але польські роботодавці все роблять для
того, щоб людина, яка прагне заробити достатньо коштів, працювала дійсно
багато.

Робота в Польщі для чоловіків
Для українських чоловіків польські фірми найчастіше пропонують посади
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Робота в Польщі для жінок
Для жінок робота в Польщі в основному доступна у вигляді сезонних
заробітків в аграрній сфері (висадка і збір фруктів, ягід і овочів). Можна також
знайти вакансії для жінок сортувальниць або пакувальниць на фабриках,
влаштуватися продавщицею, офіціанткою, кухаркою, перукаркою,
доглядальницею або прибиральницею.

Робота в Польщі для студентів
Для студентів це робота в Польщі продавцем, офіціантом або підробіток в
сфері перекладів, написання наукових статей, а також інші види робіт, які
дозволяють фріланс або гнучкий графік. Робота в Польщі для студентів
допомагає українській молоді не тільки отримати гідну освіту і диплом, який
визнається в Європі, але і заробити проживання, власні розваги і навіть
подорожі по Європі.
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