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Hivatalos szerződéses munkalehetőség
magyarországon

A Magyarországi hivatalos szerződéses munkalehetőség az ukrán állampolgárok
számára egy sor okból csábító, mégpedig:

Magyarország kedvező fekvése Európa térképén
az országhatárok közelsége
az Európai Uniós tagság
elég jó életszínvonal.
A Magyarországi hivatalos szerződéses munkalehetőség az ukrán állampolgárok
számára azért is jó, mert az országban nincs túl nagy konkurencia, mint az EU más
tagállamaiban - Németországban, Svájcban és így tovább. Azon kívül Magyarországi
hivatalos szerződéses munkahely birtokában az ukrán állampolgárok hosszú időre
tudják lényegesen megjavítani anyagi helyzetüket, sőt letelepedési kérelmet is
nyújthatnak be.
Sok ukrán állampolgárnak óhajtott célja a Magyarországi hivatalos szerződéses
munkalehetőség. Ilyen esélyük gyakrabban azoknak a munkavállalóknak van, akik
egy konkrét iparágban magas szintű szakképesítéssel és sokéves
munkatapasztalattal rendelkeznek. Ha önt érdekli az ukrán állampolgárok
Magyarországi hivatalos szerződéses munkalehetősége, akkor tudnia kell, hogy elég
nehéz ilyet találni. A megnyíló munkalehetőségre elsősorban a helyi lakosok és az
Európai Unió polgárai pályázhatnak. Ha az állás hírdetésre egy hónap leforgása
alatt nem akadt jelentkező, akkor a munkaadó alkalmazhat külföldieket. Az Önökkel
szembeni elvárás a szükséges szakértelem és tapasztalat, valamint a kielégítő
egészségi állapotról szóló orvosi igazolás.
Az ukrán állampolgárok Magyarországi hivatalos szerződéses munkavállalása
nyelvtudás nélkül is lehetséges, de csak némely iparágban. De még itt is, ha Ön jól
beszéli a magyar nyelvet, akkor növekszik annak az esélye, hogy jobban fizetett
állásra kap szerződést. Néha, főleg a fővárosban, vagy a nagyobb városokban
elegendő, a jó angol tudás.
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Érdemes figyelmet fordítani arra, hogy Magyarországon a szakemberek némely
kategóriái különleges munkavállalási engedély nélkül is kaphatnak hivatalos
szerződéses munkát ukrán állampolgárok számára. Ezekhez tartoznak: a művészek
és tudósok, a profi sportolók, a külföldi vállalatok, vagy a külföldi tőkével működő
vállalatok vezetői, a diplomaták, a nemzetközi egyezmények alapján működő
társaságok kulcsfontosságú munkatársai.
Az ukrán állampolgárok Magyarországi munkavállalásának elengedhetetlen feltétele
a „D” típusú vízum birtoklása. Ahhoz, hogy ezt beszerezzék, Magyarország
konzulátusának be kell mutatni a következő okmányokat:

nem kevesebb, mint fél éves szavatossággal rendelkező útlevél;
saját kezűleg betöltött és aláírt vízumkérelmi nyomtatvány (a konzulátuson
szerezhető be);
a benyújtás napjától számított fél éven belül készített 3x4 -es színes
fénykép;
Magyarországi munkavállalási engedély;
munkaszerződés, a munkáról és a munkabérről szóló adatok feltüntetésével;
a szállás biztosításáról szóló adatok (bérleti szerződés, munkásszállói
férőhely, szállodai szoba);
anyagi fedezettel való rendelkezésről szóló bizonyíték (nem kevesebb, mint
3 000 dollár folyószámlán való birtoklása);
a konzuli illeték befizetéséről szóló számla.
Az ukrán állampolgárok Magyarországi szerződéses munkavállalásához útlevél és a
konzuli illeték befizetéséről szóló számla szükséges.
A Magyarországi hivatalos munkavállalási eljárás két hónapig tarthat. A
Magyarországra való megérkezés után az ukrán állampolgárnak a bevándorlási
hivatalhoz kell fordulnia, és lakhatási engedély kell beszereznie (egy évre szól,
meghoszabítható jelleggel). Ha ezt elmulasztja, bírságot szabhatnak ki és 10 éves
határátlépési tilalommal sújthatják.
Az ukrán állampolgárok Magyarországi szerződéses munkavállalása a jővőbe vetett
magabiztosságot és szociális biztosítékokat nyújt Önnek. A szállásköltségek
alacsony szintje mellett Magyarországon nagyon kényelmesen lehet pihenni,
gyönyörködni az ország nevezetességeiben és a festői tájakban.
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