Hledání zaměstnání v Norsku
Informace pro občany EU/EHP
Hledání zaměstnání z domova:
Evropské služby
zaměstnanosti (EURES)1
 Více informací o Norsku vám poskytnou služby
EURES ve vaší zemi.

Uznání vzdělání

 Viz nokut.no/en
 Viz sak.no in English pro obor zdravotnictví
Obecné informace:

 Navštivte webové stránky služeb EURES:

Pokud budete pracovat v Norsku déle než tři

eures.europa.eu a nav.no/englisheures

měsíce, budete potřebovat povolení k pobytu.

Volná místa na Internetu
 V Norsku je většina volných míst inzerována
prostřednictvím Internetu.
o

nav.no Vacancies in English

o

eures.europa.eu

Zákaznické centrum NAV služeb EURES
 NAV poskytuje telefonické informace o volných
místech. Před kontaktováním NAV byste si měli
ujasnit, ve které části Norska si přejete žádat o
práci a o jakou práci máte zájem.
o

Tel.: +47 800 33 166

o

E-mail: eures@nav.no

Jste-li v Norsku, obraťte se na:
NAV
 Úřad zprostředkující práci v Norsku se nazývá
NAV.

 Pracovní střediska NAV nabízejí seznamy
volných míst, možnost přístupu na
počítač/Internet, telefon/fax a kopírky, které lze
při hledání zaměstnání využít.

 Pomocí služeb NAV máte právo zaregistrovat se
jako uchazeč o zaměstnání.
Přímé kontaktování společností
 Můžete se zaregistrovat u soukromých
společností zprostředkujících dlouhodobé a
krátkodobé pracovní příležitosti. Naleznete je
na webovém serveru gulesider.no (Hledejte
pod termínem ”vikarbyrå”).

 Neváhejte kontaktovat společnosti přímo
e-mailem nebo telefonicky. Můžete také poslat
otevřenou žádost se životopisem a referencemi.

V Norsku můžete zažádat o povolení k pobytu
na policii v místě bydliště nebo ve Středisku
služeb pro zahraniční pracovníky v Oslo, viz
sua.no/en. Tiskopis s informacemi o povolení
k pobytu vydaný Norským ředitelstvím pro
přistěhovalectví je k dispozici v několika
jazycích - viz selfservice.udi.no

 Většina zaměstnavatelů v Norsku vyžaduje
znalost některého ze skandinávských jazyků
nebo alespoň znalost angličtiny. Informace
o kurzech norštiny vám poskytne příslušný
obecní úřad v místě bydliště.

 Pracujete-li pro norského zaměstnavatele v
Norsku, máte nárok na stejný plat a stejné
pracovní podmínky jako norští občané. Další
informace o tom, o jaká práva se jedná,
naleznete na webovém serveru
arbeidstilsynet.no in English, tel.: (+47) 815 48
222.

 Jakmile v Norsku získáte zaměstnání,
budete potřebovat doklad o výši daně z
příjmů a osobní číslo nebo D-číslo. Obraťte
se na daňový úřad v místě bydliště nebo na
Středisko služeb pro zahraniční pracovníky v
Oslo. Viz skatteetaten.no in English. Tel.: 800
80 000 nebo +47 22 07 70 00 ze zahraničí.

 Další informace o hledání zaměstnání
a o životních a pracovních podmínkách
v Norsku naleznete na webu
nav.no/englisheures

1) EURES (Evropské služby zaměstanosti) je forma spolupráce mezi úřady zprostředkujícími práci v rámci všech členských zemí EHP, jejímž cílem
je prosazovat pohyb pracovních sil.
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