Delo na Irskem
Če ste se odločili za delo v drugi državi, ni pomembno le, da si tam poiščete
službo – določene zadeve morate urediti, še preden nastopite službo.
FÁS „Know Before You Go“ Poznati, preden odpotovati – navaja korake, ki jih
morate storiti, preden odpotujete in ob prihodu na Irsko. Ta koristen vodnik lahko
z interneta snamete v angleškem, nemškem jeziku ter vseh jezikih novih držav
članic EU: www.fas.ie/services_to_jobseekers/Know_Before_you_go/index.html
Delo na Irskem – vam pojasni, kako ste kot evropski državljan/ka upravičeni do
dela na Irskem: www.citizensinformation.ie/categories/moving-country/movingto-ireland/working-in-ireland/working_in_ireland
Iskanje zaposlitve
Zaradi nizke stopnje brezposelnosti Irska ponuja mnogo priložnosti za delo na
raznovrstnih področjih.
Splošne spletne strani:
EURES – Evropski portal za poklicno mobilnost – Uradna stran Evropske unije za
iskanje služb v Evropi: www.europa.eu.int/eures/
FÁS – FAS je Irska nacionalna služba za usposabljanje in zaposlovanje. Na spletni
strani FAS lahko najdete na tisoče služb, ki jih preko FAS-a oglašujejo podjetja z
vse Irske: www.fas.ie/
Druge splošne strani o zaposlovanju:
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

Spletne strani specifičnih sektorjev zajemajo:
- Gostinstvo:
www.failteireland.ie
www.hoteljobs.ie
www.hotelkeeper.ie
www.qualityplacements.ie

- Gradbena dela:
www.constructionjobs.ie
www.fcb.ie
- Informacijska tehnologija:
www.eolas.ie
www.itpeople.ie

- Varstvo otrok:
www.minderfinders.ie
www.rollercoaster.ie/local_childcare/
www.childminding.ie

- Varuške 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

Pravice delavcev
Ne glede na to, ali ste zaposleni za polni ali polovični delovni čas, za nedoločen ali
določen čas, vam irska zakonodaja kot tudi zakonodaja EU podeljujejo določene
pravice.

Pravice pri zaposlovanju – pokriva teme, kot so delovne ure/ odmori/ nedeljsko
delo; zaščita mladih pri zaposlovanju:
www.citizensinformation.ie/categories/employment/starting-work-and-changingjob/young-people-at-work/protection_of_young_people_in_employment/; kako
uveljaviti svoje pravice pri zaposlovanju, itd.:
www.citizensinformation.ie/categories/employment/employment-rights-andconditions
www.equality.ie – Informacijski razdelek te spletne strani Službe za spodbujanje
enakosti podaja informacije o enakosti pri delu, porodniškem dopustu,
starševskem dopustu, dopustu na podlagi višje sile, posvojiteljskem dopustu in
očetovskem dopustu. S te spletne strani lahko tudi snamete Zakone o enakosti
pri zaposlovanju, ki med drugim urejajo naslednja vprašanja: diskriminacija na
delovnem mestu, odpuščanje, enako plačilo, nadlegovanje in spolno
nadlegovanje, delovni pogoji, napredovanje, dostop do zaposlitve.
www.entemp.ie – Spletne strani Ministrstva za podjetništvo, trgovino in
zaposlovanje ponujajo najpomembnejše informacije za delavce. S spletne strani
informacijske enote o pravicah pri zaposlovanju DETE - Employment Rights
Information Unit: www.entemp.ie/employment/rights/ lahko posnamete
informacijske brošure v kitajščini, češčini, angleščini, madžarščini, irščini,
letonščini, litovščini, poljščini, portugalščini, romunščini in ruščini. Ta spletna
stran navaja tudi informacije o minimalnih plačah, zdravju in varnosti pri delu ter
agencijah za zaposlovanje.

www.entemp.ie/labour/workpermits/ – Tu najdete informacije o delovnih
dovoljenjih.
SIPTU – Zveza za storitve, industrijo, stroko in tehniko (SIPTU) združuje preko
200.000 irskih delavcev iz praktično vseh kategorij zaposlovanja, ki pokrivajo
skoraj vsa področja irskega gospodarstva. S te spletne strani lahko posnamete
informacijske letake SIPTU, ki navajajo pogoje in roke za delavce, zaposlene v
Gradbeni industriji (v LT, LV, PL in RU):
www.siptu.ie/OtherLanguages/ConstructionIndustry/

