Práca v Írsku
Odisť za prácou do inej krajiny neznamená len nájsť si prácu – je veľa vecí, ktoré
by si mal urobiť predtým ako sa zamestnáš.
FÁS predtým ako odídeš – definuje kroky, ktoré by si mal/a urobiť predtým ako
odídeš a po príchode do Írska. Tohto užitočného sprievodcu si môžeš stiahnuť v
angličtine, nemčine a vo všetkých jazykoch nových členských štátov EÚ:
www.fas.ie/services_to_jobseekers/Know_Before_you_go/index.html
Práca v Írsku – vysvetľuje tvoje práva, ako občana EÚ, pracovať v Írsku:
www.citizensinformation.ie/categories/moving-country/moving-toireland/working-in-ireland/working_in_ireland
Hľadanie práce
Vďaka nízkej nezamestnanosti ponúka Írsko veľa pracovnývh príležitostí v
rôznych odvetviach.
Všeobecné stránky:
EURES – Európsky portál pracovnej mobility – Oficiálna webová stránka
Európskej únie určená nielen tým, ktorí si hľadajú prácu v Európe:
www.europa.eu.int/eures/
FÁS – FAS je írska národná autorita v oblasti školení a vzdelávania. Na webovej
stránke FAS nájdete tísíce inzerátov a ponúk ohľadom pracovných príležitostí
spoločností v pôsobiacich v celom Írsku: www.fas.ie/
Ďalšie všeobecné webové stránky informujúce o pracovných príležitostiach:
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

Webové stránky konkrétnych sektorov zahŕňajú:
- Stravovacie a ubytovacie služby:
www.failteireland.ie
www.hoteljobs.ie
www.hotelkeeper.ie
www.qualityplacements.ie

- Stavebné práce:
www.constructionjobs.ie
www.fcb.ie
- IT:
www.eolas.ie
www.itpeople.ie

- Starostlivosť o deti:
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

Nároky pracovníkov
Či už pracuješ na polovičný alebo plný pracovný uväzok, prechodne alebo
dlhodobo, v rámci írskej a EÚ legislatívy máte konkrétne nároky.

Práva zamestnacov – informuje o témach ako hodiny/prestávky/práca v nedeľu;
ochrana mladých ľudí v zamestnaní:
www.citizensinformation.ie/categories/employment/starting-work-and-changingjob/young-people-at-work/protection_of_young_people_in_employment/; Ako si
uplatňovať práva zamestnanca etc.:
www.citizensinformation.ie/categories/employment/employment-rights-andconditions
www.equality.ie - Táto informáčná časť úradu Rovnosti poskytuje informácie o
rovnosti v zamestnaní, materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, voľna z
dôvodu nepredvidateľných okolností, adoptívnej a opatrovateľskej dovolenky.
Taktiež si môžeš stiahnuť Práva rovnosti v zamestnaní venujúce sa problematike
diskriminácie v práci, prepustenia z práce, rovnakých platových podmienok,
obťažovania a sexuálneho obťažovania, pracovných podmienok, podpory, prístupu
na pracovisko.
www.entemp.ie - webová stránka Úradu Podnikania, Obchodu a Zamestnanosti
poskytuje aktuálne informácie pre pracovníkov. Z DETE – Informačná kancelária
o právach zamestnacov: www.entemp.ie/employment/rights/ si môžete stiahnuť
informačnú brožúru o právach zamestnancov v čínštine, češtine, angličtine,
maďarčine, litovčine, lotyščine, poľštine, portugalčine, rumunčine a ruštine.
Stránka informuje aj o výške minimálnej mzdy, ochrane zdravia a bezpečnosti pri
práci a o personálnych a pracovných agentúrach.
www.entemp.ie/labour/workpermits/ - Tu nájdete informácie o pracovných
povoleniach.
SIPTU – Odbor Služieb, Priemyslu a Techniky (SIPTU) zastupuje viac ako 200,000
írskych pracovníkov z každej kategórie a oblasti z takmer všetkých sektoroch
írskej ekonomiky. Z tejto stránky si môžete stiahnuť SIPTU informačné letáky
obsahujúce povinnosti a podmienky pracovníkv zamestnaných v Stavebnom
priemysle (v LT, LV, PL a RU):
www.siptu.ie/OtherLanguages/ConstructionIndustry/

