Munkavállalás Írországban
Egy másik országba menni dolgozni, nem csak a munkakeresésről szól- vannak dolgok,
amelyeket meg kell tenned, mielőtt megkezded a munkát.
FÁS Know Before You Go- Kivonat azokról a lépésekről amelyeket meg kell tenned
mielőtt kiutazol és amikor megérkezel Írországba. Ez a hasznos útmutató letölthető
németül, angolul és az EU tagországainak nyelvén:
www.fas.ie/services to jobseekers/Know Before you go/index.html
Working in Ireland- elmagyarázza, hogy európai állampolgárként milyen címen
kereshetsz munkát magadnak Írországban:
www.citizensinformation.ie/categories/moving-country/moving-to-ireland/working-inireland/working in ireland
Munkát találni
Alacsony munkanélküliségével Írország számos lehetőséget kínál, több szektorban a
munkára.
Általános oldalak:
EURES-The European Job Mobility Potal- a munkavállalás hivatalos európai oldala:
www.europa.eu.int/eures
FÁS- A FAS az Ír nemzeti képzési és foglalkoztatási hatóság. Weboldalukon
álláshirdetések ezreit találod, Írország vállalataitól: www.fas.ie/
Más általános toborzó oldalak:
www.employireland.com
www.eurecruitment.com
www.irishjobs.ie
www.jobs.ie
www.jobsinireland.ie
www.jobsearch.ie
www.maryb.ie
www.monster.ie
www.niwers.com
www.recruitireland.com

Szektorspecifikus weboldalak:
-Vendéglátás:
www.failteireland.ie
www.hoteljobs.ie
www.hotelkeeper.ie
www.qualityplacements.ie
-Építőipar:
www.constuctionjobs.ie
www.fcb.ie
-IT:
www.eolas.ie
www.itpeople.ie
-Gyermekgondozás:
www.minderfinders.ie
www.rollercoaster.ie/local childcare/
www.childminding.ie
-Gyermekfelügyelet:
www.breslininternational.ie
www.aupairhere.com
www.executiveannies.com
www.joboptionsbureau.ie
www.aupairireland.com
www.nixers.com/healthcare childcare nursing jobs.aspx

Dolgozók jogai
Akár részmunka időben, vagy teljes munkaidőben dolgozol, időszakos vagy állandó
munkát végzel, az EU és Írország törvényei pontosan meghatározott jogokat
biztosítanak.

Employment rights- olyan témákat tartalmaz, mint munkaórák/szünetek/vasárnapi

munkavégzés védve a fiatalokat a foglakoztatásban.:
www.citizensinformation.ie/categories/employment/starting-work-and-changingjob/young-people-at-work/protection of young people in employment/
hogyan küzdj a munkavállalói jogaidért, stb.:
www.citizensinformation.ie/categories/employment/employment-rights-and-conditions
www.equality.ie –Az Esélyegyenlőségi Hatóság információs szekciója, a weboldal a
munkában való egyenlőségről, a szülési szabadságról, a szülői szabadságról, az
örökbefogadási szabadságról, az apai szabadságról tartalmaz információkat. Letölthetsz
még információkat a következőkkel kapcsolatban: munkahelyi diszkrimináció, elbocsátás,
egyenlő bérek,
zaklatás és szexuális zaklatás, munkafeltételek, előléptetés, hozzáférés a munkához.
www.entemp.ie-

A Vállalkozási, Kereskedelmi és Foglalkoztatási Osztály weboldala,

alapvető információkkal a dolgozóknak. A DETE- Employment Rights Information Unit:
www.entemp.ie/employment/rights/ letöltheted a foglalkoztatói jogokat tartalmazó
információs kiadványt kínai, cseh, angol, magyar, ír, lett, litván, lengyel, portugál, román
és orosz nyelven. Ez a weblap a minimálbérről is információt nyújt, valamint az
egészségről és biztonságról a munkában és a munkaközvetítő ügynökségekről.
www.entemp.ie/labour/workpermits/- Itt találsz információkat a munkaengedélyről.
SIPTU- A szakszervezet 200,000 –nél több tagot reprezentál az ír munkavállalók közül,
virtuálisan minden foglalkoztatási kategóriából, az Ír gazdaság minden szektorából. Erről
az oldalról letöltheted a SIPTU információs kiadványát a szakkifejezésekről és
feltételekről a munkavállalók számára, akik az építőiparban dolgoznak (litvánul, lettül,
lengyelül és oroszul):
www.siptu.ie/OtherLanguages/ConstrustionIndustry/

