NAV informacija

Darbo paieška Norvegijoje
Informacija ES/EEE piliečiams
Darbo paieška iš užsienio:
Europos įdarbinimo paslaugos (EURES)1
 Susisiekite su EURES savo šalyje ir
gaukite daugiau informacijos apie
Norvegiją.
 Aplankykite EURES tinklalapius:
eures.europa.eu og nav.no/englisheures



Darbo vietos internete
 Norvegijoje dauguma darbo vietų yra
skelbiamos internete.
o nav.no Vacancies in English
o eures.europa.eu
NAV Callcentre EURES
 NAV telefonu suteiks informacijos apie
darbo vietas. Būtų gerai, kad prieš
skambindami NAV nuspręstumėte, kur
Norvegijoje ir kokį darbą norėtumėte
dirbti.
o Tel. +47 800 33 166
o El. paštas: eures@nav.no
Darbo paieška Norvegijoje:
NAV
 Norvegijoje įdarbinimo tarnybos
vadinamos „NAV“.
 „NAV“ įdarbinimo centruose siūlomi darbo
vietų sąrašai, kompiuteriai ir internetas,
telefono, fakso ir kopijavimo paslaugos,
kuriomis galima pasinaudoti ieškant
darbo.
 Turite teisę „NAV“ užsiregistruoti kaip
darbo ieškantis asmuo.
Susisiekite su įmonėmis tiesiogiai
 Galite užsiregistruoti privačiose
trumpalaikio ir ilgalaikio įdarbinimo
agentūrose. Ieškokite jų gulesider.no
tinklalapyje (ieškokite „vikarbyrå“
skyriuje).
 Susisiekite su įmonėmis el. paštu arba
telefonu. Taip pat galite siųsti atvirą
prašymą su CV ir priedais.

Užsienyje gautos kvalifikacijos
pripažinimas
 Aplankykite nokut.no/en tinklalapį.
 Žr. sak.no in English sveikatos apsaugos
darbuotojams
Bendroji informacija:
Jei ketinate Norvegijoje dirbti ilgiau nei tris
mėnesius, jums prireiks leidimo apsistoti
šalyje. Norvegijoje galite prašyti leidimo
gyventi iš gyvenamosios vietos policijos
skyriaus arba Oslo užsienio darbuotojų
aptarnavimo centro, žr. sua.no.
Žiniaraščius apie leidimų suteikimą
apsistoti šalyje rasite keliomis kalbomis
Norvegijos Migracijos Departamentos
tinklapyje, žr. selfservice.udi.no ;
sua.no/en
 Dauguma Norvegijos darbdavių reikalauja
mokėti kurios nors Skandinavijos valstybės
kalbą arba bent anglų kalbą. Daugiau
informacijos apie norvegų kalbos kursus
teiraukitės gyvenamosios vietos vietinės
valdžios institucijoje.
 Jeigu dirbate Norvegijos darbdaviui
Norvegijoje, turite teisę gauti tokį patį
užmokestį ir tokias pačias darbo sąlygas
kaip ir norvegai. Daugiau informacijos apie
savo teises ieškokite tinklalapyje
arbeidstilsynet.no (Litetuvių) , tel.: (+47)
815 48 222.
 Įsidarbinus Norvegijoje bus reikalingas
„skattekort“ (mokesčių pažymėjimas) bei
„personnnummer“(norvegiškas asmens
kodas) arba „D-nummer“ (užsieniečio
identifikacijos numeris). Susisiekite su
artimiausia gyvenamosios vietos
Norvegijoje mokesčių institucija arba Oslo
užsienio darbuotojų aptarnavimo centru.
Žr. skatteetaten.no in English . Tel.: 800
80 000, arba +47 22 07 70 00 iš užsienio.
 Daugiau informacijos apie darbo paieškas
ir gyvenimo ir darbo sąlygas norvegijoje,
žr. nav.no/englisheures

1) EURES (Europos įdarbinimo paslaugos) yra visų EEE priklausančių šalių darbo rinkos institucijų tinklas,
skatinantis darbo jėgos judėjimą.
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