Informacje z biura NAV

Poszukiwanie pracy w Norwegii
Informacje dla obywateli Unii Europejskiej/Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
Poszukiwanie pracy z zagranicy:
Organizacja European Employment
Services (EURES) 1
 Skontaktuj się z organizacją EURES w twoim
kraju, aby uzyskać więcej informacji na temat
Norwegii.

 Odwiedź portal internetowy organizacji EURES:
eures.europa.eu og nav.no/englisheures
Oferty pracy w Internecie
 W Norwegii większość ogloszen o aktualnych
ofertach pracy jest publikowana w Internecie.
o

nav.no Vacancies in English

o

eures.europa.eu

NAV Callcenter EURES
 NAV udostępnia przez telefon informacje na

 Sprawdzanie kwalifikacji obcokrajowców
 Patrz: nokut.no/en
 Patrz: sak.no in English dla pracownikow sluzby
zdrowia

Informacje ogólne:


Jeśli zamierzasz pracować w Norwegii
powyżej 3 miesięcy, musisz zarejestrować sie
na policji. Nalezy to zrobic elektronicznie,
selfservice.udi.no. Zgloś się nastepnie do
najbliższego komisariatu policji lub do
Centrum Obsługi Pracowników Zagranicznych,
sua.no

 Większość pracodawców w Norwegii wymaga
znajomości języka skandynawskiego lub
przynajmniej angielskiego. Więcej informacji na

temat aktualnych ofert pracy. Zanim

temat kursów języka norweskiego można

skontaktujesz się z NAV, zastanów się w którym

uzyskać, kontaktując się z lokalnymi władzami

regionie Norwegii chcesz szukać pracy, oraz

w miejsca pobytu w Norwegii.

nad rodzajem pracy, która Cię interesuje.
o

Tel: +47 800 33 166

o

Email: eures@nav.no

 Jeśli pracujesz dla norweskiego pracodawcy w
Norwegii, masz prawo do takiej samej płacy i
takich samych warunków pracy co Norwegowie.

Poszukiwanie pracy w Norwegii:
NAV
 Norweskie biuro pracy nosi nazwę „NAV”
(nav.no/Polski)

 Biura pracy NAV udzielaja informacji o
aktualnych ofertach pracy, zapewniaja dostęp
do komputerów/Internetu, dostęp do
telefonu/faksu oraz fotokopiarek.

 Każdy ma prawo zarejestrować się w NAV jako
osoba szukająca pracy.
Kontaktowanie się bezpośrednio z firmami
 Można się zarejestrować w prywatnych
agencjach pośrednictwa pracy. Aby je odnaleźć,
należy odwiedzić serwis sieci Web gulesider.no
(wyszukać hasło „vikarbyrå”).

 Można bezpośrednio kontaktować się z firmami
poczta e-mail lub telefonicznie. Można również
wysłać do firmy list motywacyjny z życiorysem i

Więcej informacji na temat praw można znaleźć
na stronie: arbeidstilsynet.no (Polski), lub
dzwoniąc pod numer: (+47) 815 48 222

 Po uzyskaniu pracy w Norwegii należy
skontaktować się z najbliższym urzędem
podatkowym w miejscu zamieszkania lub
Centrum Obsługi Pracowników, w celu
uzyskania karty podatkowej („skattekort”) i
numeru ewidencyjnego („personnummer/Dnummer). Patrz
skatteetaten.no/pl/International-Polska, lub
zadzwoń pod numer tel: 800 80 000 lub +47
22 07 70 00 (jeśli dzwonisz z zagranicy).

 Aby uzyskać więcej informacji na temat
szukania pracy, codziennych warunków życia
oraz pracy w Norwegii, odwiedź stronę
nav.no/englisheures

referencjami.

1) EURES (EURopean Employment Services) to siec wspolpracy publicznych sluzb zatrudnienia krajow należących do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), promująca mobilność siły roboczej.
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