NAV informācija

Darba meklēšana Norvēģijā
Informācija ES/EEK pilsoņiem.
Darba meklēšana no ārzemēm:
Eiropas nodarbinātības dienests
(EURES)1
 Sazinieties ar EURES savā valstī, lai iegūtu
informāciju par Norvēģiju.
 Apmeklējiet EURES tīmekļa vietnes:
eures.europa.eu un nav.no/englisheures
Darba piedāvājumi internetā
 Lielākā daļa darba piedāvājumu Norvēģijā
tiek ievietoti internetā.
o nav.no Vacancies in English
o eures.europa.eu
NAV Izziņu centrs/EURES
 NAV sniedz informāciju par brīvajām
darba vietām pa tālruni. Pirms
sazināšanās ar NAV izziņu centru būtu
vēlams izlemt, kur Norvēģijā vēlaties
strādāt un kādu darbu vēlaties veikt.
o Tālr.: (+47) 800 33 166
o E-mail: eures@nav.no

Ārvalstu kvalifikāciju atzīšana
 Apmeklējiet tīmekļa vietni: nokut.no/en
 Sk sak.no in English (par veselībai aprūpes
personāla)
Vispārīga informācija:
Ja plānojat strādāt Norvēģijā ilgāk par trim
mēnešiem, Jums ir nepieciešama uzturēšanās
atļauja. Atrodoties Norvēģijā varat pieteikties
saņemt uzturēšanās atļauju policijas nodaļā
Jūsu dzīves vietā vai arī Pakalpojumu centrā
ārvalstu darbiniekiem, kas atrodas Oslo,
apmeklējiet: sua.no/en. Informācija par
uzturēšanās atļaujām ir pieejama vairākās
valodās, par ko ir parūpējies UDI (Norvēģijas
Imigrācijas direktorāts), apmeklējiet:
selfservice.udi.no.

 Lielākā daļa Norvēģijas darba devēju pieprasa
zināšanas kādā no skandināvu valodām vai
vismaz angļu valodas zināšanas. Lai
iegūtu informāciju par norvēģu valodas
kursiem, sazinieties ar pašvaldību, kurā
dzīvojat.

Darba meklēšana Norvēģijā:
NAV
 Norvēģijas nodarbinātības dienestu sauc
”NAV”
 NAV darba centri piedāvā pārskatu par
brīvajām darba vietām. NAV darba centrā
darba meklētājiem ir pieejami
dators/internets, telefons/fakss un
kopētājs.
 Jums ir tiesības piereģistrēties NAV kā
darba meklētājam.
Sazināšanās ar uzņēmumiem
 Jūs varat reģistrēties privātajos darbā
iekārtošanās birojos. Lai tos sameklētu,
apmeklējiet tīmekļa vietni: gulesider.no
(Meklēšanā ievadiet vārdu - “vikarbyrå”).
 Nodibiniet tiešus sakarus ar uzņēmumiem,
lai apvaicātos par vakancēm! Nosūtiet
izvēlētajam uzņēmumam darba
pieteikumu, CV un rekomendācijas.

 Strādājot pie norvēģu darba devēja Norvēģijā,
Jums ir tiesības uz tādu pašu samaksu un
darba apstākļiem kā norvēģiem. Lai saņemtu
papildu informāciju par savām tiesībām,
apmeklējiet: arbeidstilsynet.no in English,
tālr.: (+47) 815 48 222.

 Uzsākot darbu Norvēģijā, Jums būs
nepieciešama “skattekort” (nodokļu karte) un
personas nummurs vai D- nummurs.
Sazinieties ar nodokļu inspekciju Jūsu dzīves
vietā vai ar Pakalpojumu centru ārvalstu
darbiniekiem. Apmeklējiet:
See skatteetaten.no in English. Tālr.: 800
80 000 vai (+47) 220 77 000 (zvanot no
ārzemēm).

 Lai iegūtu paplidus informāciju par darba
meklēšanu, dzīves un darba apstākļiem
Norvēģijā, apmeklējiet: nav.no/englisheures

1) EURES (Eiropas nodarbinātības dienesti) apvieno visu Eiropas ekonomikas zonas valstu valsts nodarbinātības dienestus,
kas veicina darbinieku mobilitāti.
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