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Угорщина запрошує українців на роботу

Угорщина пообіцяла спростити процедуру працевлаштування для українців
[1].
В Угорщині не вистачає робочої сили з огляду на те, що молодь масово
перебирається в Західну Європу. Про це повідомляє міністр економіки
Угорщини Мігай Варга. Він пропонує спростити процедуру видачі дозволів на
роботу в Угорщині [2] громадянам навколишніх держав, які не входять до
складу ЄС, це стосується і українців.
За словами міністра, перевага надаватиметься тим народам, які "поділяють
морально-етичні та культурно-історичні цінності угорців".
Як приклад наводиться Чехія і Польща, завдяки чиїй гнучкій політиці по
залученню іноземної робочої сили, зараз офіційно працевлаштовано понад 2
млн українців. Угорщина готова запропонувати українцям не менше ніж 50
тис. вакансій.
Які спеціальності в Угорщині в дефіциті? Як повідомляє рекрутингова компанія
Manpower, в Угорщині найбільше не вистачає інженерів, бухгалтерів, водіїв,
медпрацівників, зокрема, 300 ділянок залишилися без сімейних лікарів, або
близько 300 тисяч пацієнтів не мають свого терапевта. Також високий
дефіцит програмістів.
Однак українці скептично ставляться до цієї новини. Звичайно ж, українці з
прикордонних районів і без того мають можливість їздити в Угорщину хоч
кожен день, в тому числі і на роботу. Для інших же українців робота в
Угорщині [3] не надто приваблива з цілого ряду причин:
1. Мовний бар'єр. На відміну від угорської, чеська та і польська належать до
групи слов'янських мов. Тому українцям в цих країнах адаптуватися набагато
простіше, і через схожість мов, навіть без знання мови, можна домогтися
взаєморозуміння.
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2. Існує думка, що угорці не дуже гостинні і не дуже люблять чужинців. Чи
варто згадувати, що з-за категоричного небажання приймати біженців
Угорщину навіть запропонували виключити з Євросоюзу.
3. Зарплати в Угорщині [4], хоч і вище, ніж в Україні, однак нижче, ніж в
переважній більшості європейських країн і знаходяться приблизно на одному
рівні з польськими.

Скільки можна заробити в Угорщині?
Так, наприклад, влаштувавшись до приватного роботодавці садівником або
прибиральницею за 4-годинну зміну можна заробити 20-30 євро. Тобто,
працюючи по півдня 5 днів в тиждень, ви вийдете на заробіток 100-150 євро
на тиждень. Не густо, особливо з огляду на, що послуги садівника і
прибиральниці щодня не потребують - доведеться шукати кілька клієнтів.
Працюючи швачкою, за 40-годинний робочий тиждень можна заробити
800-1000 євро на місяць.
В Європі українці традиційно підробляють на будівництві, і в Угорщині в цій
сфері теж можна непогано заробити. Плиточники, арматурники, бетонщики
отримують в середньому 2 тис. євро в місяць, правда, їх робочий тиждень
виходить далеко за рамки 40-годинного.

Приклади - конкретні вакансії і зарплати в Угорщині
Вакансія

Зайнятість

Тип оплати

Розмір оплати

Учитель
Три дні на
англійської мови зі тиждень по дві
знанням угорської години
мови на дому

Щомісяця

160 євро

Няня на ніч для
двох дітей

За кожну ніч

16 євро

Щомісяця

150 євро

Продавець в
продуктовий
магазин

Щодня по 6 годин Щомісяця

500 євро

Менеджер-

П'ятиденний

500 євро + премії

Щодня з 7 вечора
до 10 ранку

Учитель угорської Три дні на
мови для двох
тиждень по дві
дітей
години

Щомісяця
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представник для робочий тиждень
роботи в офісі і
по 8 годин
зустрічі клієнтів
Помічниця для
Два рази на
Позмінно
покупки продуктів тиждень з 8 ранку
і приготування їжі

16 євро

Прибиральниця в
приватний
будинок

Два рази на
Позмінно
тиждень по півдня

16 євро

Садівник

Раз на тиждень

Позмінно

16 євро

Швачки для
роботи в цеху

П'ятиденка по 8
годин

Щомісяця

350-600 євро

Арматурщик,
бетонщик,
плиточник

8-12 годинний
робочий день,
графік по
узгодженню

Щомісяця

2000-2500 євро
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