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FAQ: типові Питання - Відповіді про роботу в
Словакії

В яких компаніях я можу бути працевлаштований?
Ми співпрацюємо тільки з відомими компаніями, такими як Alza.sk, Tesco,
BILLA, Compass та ін., які зарекомендували себе на словацькому ринку праці
як надійні і перспективні роботодавці.

Як давно Ваша компанія співрацює з ними?
Alza.sk: з 2016 р.
Tesco: з 2015 р.
BILLA: з 2017 р.
Compass: з 2018 р.

Де буде знаходитись моє місце роботи?
Alza.sk: місто Сенец, 20 км від Братислави
Tesco: село Бецков, біля Нового Места над Вагом
BILLA: місто Сенец, 20 км від Братислави
Compass: місто Сенец, 20 км від Братислави

Де я буду проживати?
Alza.sk: в приватному будинку
Tesco: в приватному будинку
BILLA: в приватному будинку
Compass: в пензіоні-готелі

Які надаються умови проживання?
Alza.sk: по 2-3 людей в кімнаті
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Tesco: по 2-3 людей в кімнаті
BILLA: по 2-3 людей в кімнаті
Compass: по 3-4 людей в кімнаті

Як буде організований доїзд до місця роботи?
Alza.sk: мінібус привозить і відвозить хв.20 до роботи
Tesco: мінібус привозить і відвозить хв.20 до роботи
BILLA: мінібус привозить і відвозить хв.20 до роботи
Compass: пішком хв.3-4

Скільки годин передбачає робочий графік?
Alza.sk: 10-12 год на день + вихідні залежить від сезону
Tesco: 8-12 год залежить від кількості товару на даний день
BILLA: 8-12 год залежить від кількості товару на даний день
Compass: 8-10 год залежить від напланованої кількості бассейнів

Яку зарплатню я буду отримувати?
Alza.sk: 3 євро на год.: зарплатня в середньому 750-800 євро
Tesco: 0,0276 єврo за картон./ 4-4,5 євро на год.: зарплатня в
середньому 800-1000 євро
BILLA: 0,0276 єврo за картон./ 4 євро на год.: зарплатня в середньому
800-1000 євро
Compass: 4-4,8 єврo на год.: зарплатня в середньому 850-1000 євро

Які саме візи Ви допомагаєте оформлювати
бажаючим працювати в Словакії?
Приватний підприємиць – ВНЖ
Робочий побит - ВНЖ

Скільки триває процес оформлення візи?
Термін розгляду справи складає до 90 днів.

На який період видаються візи?
Дозвіл на перебування в Словаччині видається на період до 1,5-2 років. У
рідких випадках буває і на 3 роки.

Як можна отримати дозвіл на тривале проживання в
Словакії?
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Дозвіл на тривале проживання в Словакії можна отримати після 5 років
перебування в Словаччині (на основі послідовного отримання наших віз).
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Словакія - вакансії [1]
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