ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
У ШВЕЙЦАРІЇ

Швейцарія очима емігранта
Швейцарія як країна в центрі Європи приваблює іммігрантів уже тривалий час. У результаті стабілізації її економічної та політичної
ситуації велика кількість міжнародних компаній розмістили тут свої головні офіси. Швейцарія є лідером у сферах досліджень і розробок
завдяки своїм всесвітньо визнаним університетам. Багато людей із різних країн живуть
і працюють у Швейцарії через її стабільний
ринок праці.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ У
Швейцарії
Усі бажаючі працювати в Швейцарії мають
отримати дозвіл на роботу, перш ніж їх
приймуть на високооплачувану посаду.
Окрім належного дозволу на роботу,
особам, яким це необхідно, слід отримати
дійсну візу для в’їзду в країну (див. контакти).

Хто може працювати у Швейцарії?
Швейцарія відома своєю дуальною системою
розгляду заяв на роботу від працівників-іноземців.
Громадяни ЄС/ЄАВТ мають переваги в доступі до
ринку праці.
Громадянам інших країн (так званим «громадянам
третіх країн») надається доступ до швейцарського
ринку праці разом з іноземними працівниками з
регіону ЄС/ЄАВТ, проте вони мають задовольняти
певні вимоги:

Дуальна система схвалення у
Швейцарії
EU/EFTA member states
Third countries
Switzerland

Критерії схвалення для громадян
третіх країн
1. Працівники, які не походять із країни ЄС/ЄАВТ,
можуть працювати у Швейцарії лише на вищих
керівних посадах, як спеціалісти або інший
кваліфікований персонал. Дозволи видаються
лише з урахуванням загальних економічних
інтересів Швейцарії.

Вимогам відповідають особи з вищою
освітою або вченим ступенем у галузі
технічних наук, а також кількома роками
професійного стажу. Залежно від професії та
спеціальності дозвіл для осіб зі спеціальною
підготовкою та кількома роками професійного досвіду також схвалюються.
2. Іноземні працівники мають право на таку
саму заробітну плату й такі самі робочі умови, що й громадяни та громадянки
Швейцарії.
3. Громадяни третіх країн допускаються до
конкурсу, лише якщо на відповідну посаду
неможливо знайти кандидата зі Швейцарії
або країн ЄС/ЄАВТ.
4. Кількість дозволів на роботу у Швейцарії,
які видаються громадянам третіх країн
обмежено (максимальним числом).

8-денне врегулювання
Зазвичай, якщо тривалість роботи, яку виконує
іноземець, не перевищує восьми днів у календарному році, дозволу на роботу не потрібно.
Проте для в’їзду може знадобитися віза. Будь
ласка, перевірте відповідні правила щодо візи.
У певних галузях (зокрема у сфері інтимних
послуг) дозвіл на роботу потрібен уже з
першого дня. Про необхідність отримання
дозволу на роботу можна дізнатися в компетентних органах (див. контакти).

БЕЗ ДОЗВОЛУ немає роботи
Особи, які працюють у Швейцарії без дозволу
на роботу, можуть понести за це покарання
(ув’язнення до одного року або штраф). Це
саме стосується і працедавця, який наймає
працівника без дозволу на роботу.
Усі, хто перебуває у Швейцарії нелегально,
підлягають депортації з країни та забороні
в’їзду в Шенгенську зону.

ЯК і ДЕ можна подати заявку на
отримання дозволу на роботу?
Усі, хто працює у Швейцарії (жінки й чоловіки),
повинні отримувати дозволи на роботу. Вони
подають заяву на ринок праці або в міграційні
служби відповідного кантону. Ці служби надають інформацію про процедури та документи,
які слід надати разом із заявою.
У разі виникнення проблем із роботодавцем, зверніться до вказаного нижче контактного центру.
www.ch.ch
–› Work –› Employment law
–› Labour disputes: Who to contact
Компетентні органи кантону

Контакти
Представник Швейцарії у вашій країні
www.eda.admin.ch
–› Representations and travel advice
Додаткові відомості про працевлаштування
громадян країн, які не входять у зону ЄС/ЄАВТ
www.sem.admin.ch
–› Entry & Residence –› Labour / Work permits
–› Non-EU/EFTA Nationals
Додаткові відомості про в’їзд і візи
www.sem.admin.ch
–› Entry & Residence –› Entry
Служби кантону
www.sem.admin.ch
–› About us –› Contact –› Cantonal authorities
–› Cantonal immigration and labour market authorities
Нелегальна робота: Державний
секретаріат із питань міграції
www.seco.admin.ch
–› Topics –› Labour: Travail au noir  /  Schwarzarbeit
Загальні відомості про Швейцарію
www.ch.ch
www.admin.ch
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