Strādājot Īrijā
Darbs citā valstī nenozīmē tikai tā atrašanu – ir vēl daudzas citas lietas, kuras
jāzina pirms uzsākt darbu.
FÁS Zini, pirms dodies – norāda uz lietām, kas jāpaveic pirms došanās uz Īriju un
tikko ierodoties tajā. Šo rokasgrāmatu var lejupielādēt angļu, vācu un jauno ES
dalībvalstu valodās:
www.fas.ie/services_to_jobseekers/Know_Before_you_go/index.html
Strādājot Īrijā – izskaidro kādas tiesības jums kā Eiropas pilsonim ir tikt
nodarbinātam Īrijā: www.citizensinformation.ie/categories/movingcountry/moving-to-ireland/working-in-ireland/working_in_ireland
Meklējot darbu
Arī pie zema bezdarba Īrijā ir ļoti daudzas iespējas strādāt dažādās jomās.
Vispārīgas lapas:
EURES – Eiropas Darba mobilitātes portāls – Oficiālā Eiropas Savienības interneta
lapa darba meklēšanai Eiropā: www.europa.eu.int/eures/
FÁS – FAS ir Īrijas Nacionālā apmācības un nodarbinātības institūcija. FAS
interneta lapā atradīsiet tūkstošiem darba sludinājumu no kompānijām visā Īrijā:
www.fas.ie/
Citas vispārīgas darba meklēšanas lapas:
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.nixers.com
www.recruitireland.com

Specifisku sektoru darba meklēšanas lapas:

- Viesnīcas:
www.failteireland.ie
www.hoteljobs.ie
www.hotelkeeper.ie
www.qualityplacements.ie

- Celtniecība:
www.constructionjobs.ie
www.fcb.ie
- IT:
www.eolas.ie
www.itpeople.ie

- Bērnu pieskatīšana
www.minderfinders.ie
www.rollercoaster.ie/local_childcare/
www.childminding.ie

- Au-pair:
www.breslininternational.ie
www.aupairhere.com
www.executivenannies.com
www.joboptionsbureau.ie
www.aupairireland.com
www.nixers.com/healthcare_childcare_nursing_jobs.aspx

Darba ņēmēja tiesības
Ja strādājat uz pusslodzi vai pilnu laiku, pastāvīgi vai uz laiku, jums ir noteiktas
tiesības pēc Īrijas un ES likumdošanas.
Nodarbinātības tiesības – apskata tādas lietas kā darba
stundas/pārtraukumus/darbu brīvdienās working; nodarbināto jauniešu
aizsardzību: www.citizensinformation.ie/categories/employment/starting-workand-changing-job/young-people-at-

work/protection_of_young_people_in_employment/; kā izmantot savas
nodarbinātā tiesības u.c.:
www.citizensinformation.ie/categories/employment/employment-rights-andconditions
www.equality.ie –Vienlīdzības institūcijas interneta lapā atradīsiet informāciju par
vienlīdzību darbā, grūtniecības, pēcdzemdību atvaļinājuma vai bērnu kopšanas
atvaļinājuma laikā, force majeure dēļ. Jūs arī varat lejupielādēt Nodarbinātības
vienlīdzības aktu, kas apskata diskrimināciju darba vietā, atlaišanu, ,
apvainojumus, seksuālu uzmākšanos, darba apstākļus, vienlīdzīgu samaksu,
paaugstinājumus un pieeju darba tirgum.
www.entemp.ie – Uzņēmējdarbības, tirdzniecības un nodarbinātības ministrijas
interneta lapā atradīsiet svarīgu informāciju strādniekiem. DETE – Nodarbinātības
tiesību informācijas vienība: www.entemp.ie/employment/rights/ Viņu interneta
lapā varat lejupielādēt nodarbinātības tiesību bukletus ķīniešu, čehu, angļu,
ungāru, īru, latviešu, lietuviešu, poļu, portugāļu, rumāņu un krievu valodās. Šajā
lapā atradīsiet arī informāciju par minimālajām algām, veselību, darba drošību un
nodarbinātības aģentūrām.

www.entemp.ie/labour/workpermits/ - te atradīsiet informāciju par darba
atļaujām.
SIPTU – Pakalpojumu, rūpniecības, profesionālā un tehniskā arodbiedrība (SIPTU)
pārstāv vairāk nekā 200,000 īru strādnieku no jebkura darba līmeņa gandrīz visos
Īrijas ekonomikas sektoros. Šajā interneta lapā varat ielādēt SIPTU informācijas
bukletus par noteikumiem strādniekiem, kas nodarbināti Celtniecības industrijā
(lietuviešu, latviešu, poļu un krievu valodās):
www.siptu.ie/OtherLanguages/ConstructionIndustry/

