Munca în Irlanda
A merge la muncă într-o altă ţară nu se referă numai la găsirea unui loc de
muncă – există şi alte lucruri pe care trebuie să le faci înainte de a-ţi începe
activitatea la noul loc de muncă.
FÁS De ştiut înainte de a pleca – prezintă paşii pe care trebuie să-i faci înainte de
a pleca în călătorie sau la sosirea în Irlanda. Acest ghid util poate fi descărcat în
engleză, germană şi toate celelalte limbi ale noilor state membre UE:
www.fas.ie/services_to_jobseekers/Know_Before_you_go/index.html
Munca în Irlanda – oferă informaţii despre dreptul tău de a munci în Irlanda ca
cetăţean european: www.citizensinformation.ie/categories/movingcountry/moving-to-ireland/working-in-ireland/working_in_ireland
Găsirea unui loc de muncă
Cu o rată a şomajului scăzută, Irlanda oferă multe oportunităţi de muncă în
diferite domenii de activitate.
Site-uri generale:
EURES – Portalul European pentru Mobilitate Profesională – Site-ul oficial al
Uniunii Europene pentru găsirea unui loc de muncă în Europa:
www.europa.eu.int/eures/
FÁS – FÁS reprezintă Autoritatea Naţională pentru Formare şi Angajare în Irlanda.
Pe site-ul FÁS vei găsi zeci de joburi publicate de diverse companii din Irlanda:
www.fas.ie/
Alte site-uri generale de recrutare:
www.employIrlanda.com
www.eurecruitment.com
www.irishjobs.ie
www.jobs.ie
www.jobsinIrlanda.ie
www.jobsearch.ie
www.maryb.ie
www.monster.ie
www.nixers.com
www.recruitIrlanda.com

Site-urile pe sectoare specifice includ:
- locuri de muncă în domeniul turistic/hotelier:
www.failteIrlanda.ie
www.hoteljobs.ie
www.hotelkeeper.ie
www.qualityplacements.ie

- locuri de muncă în construcţii:
www.constructionjobs.ie
www.fcb.ie
- IT:
www.eolas.ie
www.itpeople.ie

- îngrijirea copilului
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.aupairIrlanda.com
www.nixers.com/healthcare_childcare_nursing_jobs.aspx

Drepturile angajatului
Dacă lucrezi cu jumătate de normă sau cu normă întreagă, pe perioadă
nedeterminată sau temporară, beneficiezi de anumite drepturi prevăzute în
legislaţia europeană şi irlandeză.

Drepturile angajatului – acoperă subiecte cum ar fi ore de lucru/pauze/lucru în
zilele de duminică; protecţia tinerilor la locul de muncă:
www.citizensinformation.ie/categories/employment/starting-work-and-changingjob/young-people-at-work/protection_of_young_people_in_employment/; cum
să-ţi faci respectate drepturile de angajat:
www.citizensinformation.ie/categories/employment/employment-rights-andconditions
www.equality.ie – Secţia ‘Informaţii’ de pe site-ul Autorităţii pe Probleme de
Egalitate oferă detalii despre egalitatea la locul de muncă, concediul de
maternitate, concediul parental, concediul pentru cazuri de forţă majoră,
concediul de adopţie şi de paternitate. De asemenea, poţi descărca Legea privind
egalitatea angajaţilor, care tratează teme cum ar fi discriminarea la locul de
muncă, concedierea, salarizarea egală, hărţuirea şi hărţuirea sexuală, condiţii de
muncă, promovarea, accesul la un loc de muncă.
www.entemp.ie – Site-ul Ministerului Întreprinderilor, Comerţului şi Muncii oferă
informaţii vitale pentru muncitori. De pe site-ul DETE – Biroul de Informaţii
privind Drepturile Angajaţilor: www.entemp.ie/employment/rights/ poţi descărca
broşura de informare în chineză, cehă, engleză, maghiară, irlandeză, letoniană,
lituaniană, poloneză, portugheză, română şi rusă. Acest site oferă şi informaţii
despre salariul minim, sănătate şi protecţia muncii şi agenţii de plasare de
personal.
http://www.entemp.ie/labour/workpermits/ - Aici vei găsi informaţii privind
permisele de muncă.
SIPTU – Sindicatul Profesional şi Tehnic al Serviciilor şi Industriei (SIPTU)
reprezintă peste 200.000 de muncitori irlandezi din aproape fiecare sector al
economiei irlandeze. De pe acest site poţi descărca broşura SIPTU care prezintă
termenii şi condiţiile de muncă pentru muncitorii angajaţi în industria
construcţiilor (în LT, LV, PL şi RU).

