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ÚVOD
•	Máte chuť zmeniť miesto?
•	Chcete rozvíjať svoju odbornú kvalifikáciu a osobné zručnosti?
•	Je pre vás ťažké získať prácu v mieste vášho bydliska?
•	Máte záujem objavovať iné krajiny a kultúry?
•	Mohli by mať vaše schopnosti väčšiu hodnotu pre zamestnávateľa v inej európskej krajine?
•	Ste pripravení na novú výzvu v živote?

Ak ste na niektorú z uvedených otázok odpovedali kladne, táto brožúra by mohla byť tým, 
čo potrebujete. Je určená pre každého, kto uvažuje o presťahovaní sa a o živote a práci 
v zahraničí – alebo o dennom dochádzaní za prácou do susednej krajiny ako cezhraničný 
pracovník. Obsahuje tipy ako hľadať a uchádzať sa o prácu v každom členskom štáte Európ-
skej únie a na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a vo Švajčiarsku. Všetky tieto krajiny sa 
dohodli na tom, že vzájomne umožnia svojim občanom cestovať a pracovať v ktorejkoľ-
vek z ostatných krajín.

Brožúru vypracovala Európska sieť pracovných príležitostí EURES, ktorá bola zriadená 
v roku 1993 s cieľom podporovať zásady voľného pohybu pracovníkov v Európskej únii (1) 
a ich zavádzanie do praxe. Poradcovia siete EURES z každej krajiny si v rámci tejto siete 
vymieňajú svoje odborné znalosti miestnych pomerov, aby pomohli uchádzačom o zamest-
nanie hľadať si prácu v inej krajine, uchádzať sa o zamestnanie, uspieť pri pracovných poho-
voroch, pripraviť si dokumentáciu na život a prácu v zahraničí a usadiť sa v novom prostredí. 

Ich poradenstvo zahŕňa viac než 20 rokov skúseností získaných odvtedy, čo sa sieť EURES 
začala snažiť sprostredkúvať voľné pracovné miesta uchádzačom o zamestnanie v Európe 
a ponúkať odborné, osobné informácie a poradenstvo uchádzačom o zamestnanie, oso-
bám, ktoré menia zamestnanie, a zamestnávateľom vo všetkých fázach náboru.

Táto brožúra, aj keď je zameraná na uchádzačov o zamestnanie, by mohla byť užitočná 
aj pre zamestnávateľov, aby sa dozvedeli niečo viac o kultúrnom prostredí uchádzačov.

Čoraz viac ľudí si uvedomuje výhody získavania odborných skúseností v inej 
európskej krajine. Práca v zahraničí môže zvýšiť úroveň vašej kvalifiká-
cie a zlepšiť vaše šance na získanie lepšieho zamestnania vo vašej krajine. 
A vďaka zásade voľného pohybu pracovníkov v Európskej únii sú príležitosti 
pre motivovaných a mobilných uchádzačov o zamestnanie lepšie než kedy-
koľvek predtým.

(1) Niektorí občania EÚ môžu mať obmedzený prístup na európsky trh práce počas určitého obdobia, 
v závislosti od toho, kedy ich krajina vstúpila do EÚ. Na portáli EURES sa dozviete, v rámci kto-
rých krajín sa môžete pohybovať voľne a v ktorých sa vyžaduje pracovné povolenie.
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„Spoločnosť Men for Trees® sa špecializuje na lesné hospodárstvo a príbuzné oblasti. 
Našimi hlavnými trhmi sú Nemecko, Rakúsko a Švédsko, s partnerskými spoločnosťami 
na Cypre a v Rumunsku. Po uverejnení oznámenia o pracovnej ponuke na portáli siete 
EURES a po získaní relevantných životopisov sme vďaka sieti EURES najali približne 
25 robotníkov z Rumunska s nemeckými skúsenosťami – bola to veľká pomoc pre naše 
odvetvie v Rakúsku. Sme mimoriadne spokojní s činnosťou siete EURES a so spoluprá-
cou, ktorá priniesla ovocie.“

Men for Trees, Rakúsko

AKO POUŽÍVAŤ TÚTO BROŽÚRU

Cieľom úvodných častí tejto brožúry je pomôcť uchádzačom o zamestnanie zamyslieť sa 
nad možnosťou presťahovať sa za prácou do zahraničia, poskytnúť im všeobecné rady, ako 
sa uchádzať o pracovné miesto a pripraviť na pracovné pohovory, a informovať ich o sieti 
EURES a o tom, ako im môže pomôcť pri hľadaní zamestnania.

Brožúra je plná svedectiev zamestnávateľov, zamestnancov a poradcov siete EURES o služ-
bách, ktoré môže sieť EURES poskytnúť, a obsahuje rady týkajúce sa práce v zahraničí. 
Rozhovor s konzultantom a školiteľom v oblasti rozličných kultúr prináša pohľad na výzvy 
a výhody plynúce zo skúseností s prácou v zahraničí. V kapitole o sociálnych médiách 
sú uvedené rady o tom, ako čo najlepšie využiť možnosti, ktoré pri hľadaní zamestnania 
ponúka internet.

Prevažná časť brožúry obsahuje oddiely venované pracovnému trhu a prostrediu v oblasti 
zamestnanosti v každej z 32 európskych krajín, ktoré sú členmi siete EURES.

V stručnom prehľade o jednotlivých krajinách sa uvádzajú podrobnosti o zručnostiach 
a profesiách, ktoré sú na miestnom trhu práce najžiadanejšie (v čase tvorby tejto brožúry). 
Po nich nasledujú praktické rady týkajúce sa hľadania práce, oslovovania zamestnávateľov, 
prípravy na pohovory a čo najlepšej vlastnej prezentácie.

Niet nad rady miestneho odborníka: vedeli ste, že nórska podniková kultúra je do istej miery 
neformálna? Že v Holandsku je prijateľný len pevný stisk ruky? Alebo že v niektorých kraji-
nách by ste mali byť pripravení uviesť svoje platové požiadavky, zatiaľ čo v iných sa odpo-
rúča nehovoriť o peniazoch, kým vám neponúknu prácu? Toto sú základné témy, ktorými sa 
zaoberáme v oddieloch venovaných jednotlivým krajinám.
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ZÍSKAJTE ĎALŠIE INFORMÁCIE

Samozrejme, existuje mnoho ďalších informácií, ktoré nie sú v tejto príručke zahrnuté, 
preto vám odporúčame, aby ste navštívili portál pre pracovnú mobilitu siete EURES, kde sa 
dozviete viac. Na tomto portáli nájdete vybrané odkazy na iné webové stránky zaujímavé 
pre uchádzačov o zamestnanie aj pre zamestnávateľov, nájdete tu oznámenia o náboro-
vých akciách, môžete tu uverejniť svoj životopis, prezerať si aktuálne ponuky zamestnania 
– a oveľa viac. Podrobnosti o ponuke tohto portálu sa nachádzajú na strane 6 tejto bro-
žúry. Okrem toho, ak potrebujete osobne poradiť a máte prípadné otázky, môžete sa obrátiť 
na jedného alebo niekoľkých z vyše 900 poradcov siete EURES – alebo na iných partnerov 
v rámci siete, ktorí sú uvedení online.

Chcete sa spojiť s ostatnými uchádzačmi o zamestnanie a používateľmi siete EURES 
a vymieňať si skúsenosti a nápady? Najlepším miestom, kde začať, je stránka siete EURES 
na Facebooku. Okrem toho, ak máte akékoľvek nápady, o ktorých si myslíte, že pomôžu udr-
žať aktuálnosť informácií v tejto brožúre pre budúce vydania, veľmi radi si ich vypočujeme. 
Jednoducho vyplňte kontaktný formulár na portáli siete EURES a pošlite nám svoj názor.

A napokon, táto brožúra by nemohla vzniknúť bez tvrdej práce a odborných vedomostí jed-
notlivých poradcov/koordinátorov siete EURES, ktorým ďakujeme za poskytnutie komplex-
ných a aktuálnych informácií o tom, čo naozaj znamená žiť a pracovať v ich krajine. Sme 
presvedčení, že táto brožúra bude pre vás užitočná pri rozmýšľaní o presťahovaní sa za prá-
cou do zahraničia – a na tejto ceste vám želáme veľa úspechov! 

„Kontaktovať sieť EURES bola tá najlepšia vec, ktorú som mohla pre svoju kariéru 
urobiť. Minulý rok som miestnemu poradcovi siete EURES poslala list, v ktorom som 
uviedla, že chcem absolvovať stáž vo vinárskej spoločnosti v Taliansku. O tri mesiace 
neskôr mi talianska pobočka siete EURES našla miesto vrátane ubytovania a životných 
nákladov. Podpora pokračovala aj počas stáže. Po príchode do Talianska mi sieť EURES 
pomohla skompletizovať všetky potrebné doklady.“

Dalma, uchádzačka o zamestnanie z Maďarska
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PREČO PRACOVAŤ V ZAHRANIČÍ?

Existuje veľa dobrých dôvodov, prečo uvažovať o presťahovaní sa za prácou do zahraničia. 
Tu uvádzame len niektoré z nich.

Získať odbornú prax a rozšíriť svoj životopis.

Zlepšiť si osobné schopnosti, ako sú iniciatíva, odhodlanie a flexibilita.

Zvýšiť si sebadôveru.

Využiť odbornú prax alebo stáž.

Skúsiť niečo nové a zažiť dobrodružstvo.

Zvýšiť svoj zárobkový potenciál.

Zažiť novú kultúru a zlepšiť si jazykové vedomosti.

Nájsť viac voľných miest vo svojom vybranom odbore.

Mať prospech z iného – možno lepšieho – životného štýlu.

Urobiť si prestávku vo svojej obvyklej práci a robiť niečo iné.
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PRÁCA V ZAHRANIČÍ V EURÓPE

EURÓPA PODPORUJE MOBILNÝCH PRACOVNÍKOV

Mobilita pracovnej sily je dôležitá, pretože pomáha udržiavať rovnováhu na trhu práce. 
Napríklad oblasti s vysokým rastom môžu mať problémy s neobsadenými pracovnými 
miestami, zatiaľ čo v iných oblastiach môže byť trvalo vysoká nezamestnanosť. Európa-
nia, ktorí chcú a sú ochotní presťahovať sa do zahraničia, aby tam žili a pracovali, alebo 
dokonca dochádzať za prácou cez hranice, môžu prispieť k náprave tejto nerovnováhy 
a využiť všetky výhody, ktoré môže priniesť to, že sa stanú súčasťou inej kultúry.

Vďaka zásade voľného pohybu pracovníkov v Európskej únii môžete získať prácu alebo žiť 
či študovať v ktorejkoľvek krajine Európskej únie, ako aj na Islande, v Lichtenštajnsku, Nór-
sku alebo vo Švajčiarsku (2).

VÝZVY A PRÍLEŽITOSTI PRE PRACOVNÍKOV

Pracovníci a uchádzači o zamestnanie čelia čoraz väčším výzvam. Trh práce sa mení rých-
lejšie, než kedykoľvek predtým a prispôsobuje sa požiadavkám svetovej hospodárskej 
súťaže. Zamestnávatelia očakávajú od zamestnancov väčšiu flexibilitu, ale ponúkajú men-
šie istoty. Málokto ešte má zamestnanie na celý život. Celoživotné vzdelávanie sa stalo 
nevyhnutné na udržanie kroku s novými technológiami a dopytom po nových zručnostiach.

Toto nové pracovné prostredie však môže predstavovať aj vzrušujúcu príležitosť. Ľudia 
môžu slobodnejšie než kedykoľvek predtým preskúmavať rôzne pracovné miesta, odvetvia 
a lokality. Vďaka flexibilite a otvorenosti môžu zamestnanci aj zamestnávatelia ťažiť z ľah-
šieho nachádzania práce a podnikania v Európe. 

Skúsenosti s prácou v zahraničí, či už krátkodobou alebo dlhodobou, vám môžu pomôcť zís-
kať a zlepšiť si kvalifikáciu, rozšíriť rozhľad a komunikovať s ľuďmi z odlišných kultúr. Mnoho 
ľudí zisťuje, že práca v zahraničí je pre nich obohacujúcou osobnou skúsenosťou a zároveň 
im umožňuje nájsť si lepšie zamestnanie, keď sa rozhodnú vrátiť sa domov. Odísť pracovať 
do zahraničia však nie je rozhodnutie, ktoré by mal človek urobiť zo dňa na deň. Vyžaduje si 
starostlivé zvažovanie a premýšľanie. Zásadné je, byť dobre pripravený.

(2) Niektorí občania EÚ môžu mať obmedzený prístup na európsky trh práce počas určitého obdobia, 
v závislosti od toho, kedy ich krajina vstúpila do EÚ. Na portáli EURES sa dozviete, v rámci kto-
rých krajín sa môžete pohybovať voľne a v ktorých sa vyžaduje pracovné povolenie.
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BUĎTE PRIPRAVENÍ: VYUŽITE SIEŤ EURES!

So správnou pomocou a podporou môžu uchádzači o zamestnanie nájsť pracovné príleži-
tosti mimo svojho bezprostredného okolia. 

Európska sieť pracovných príležitostí, EURES, ponúka služby sprostredkovania zamestnania 
a náboru všetkým krajinám Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) (3) a Švajčiarsku. 
Pomáha uchádzačom o zamestnanie a osobám, ktoré menia zamestnanie, dostať sa tam, 
kde sú pracovné miesta, a rozširuje potenciál vhodných kandidátov pre zamestnávateľov, 
s kvalifikáciou, ktorú potrebujú na rozvoj svojho podnikania. Všetky služby siete EURES sú 
uchádzačom o zamestnanie a pracovníkom poskytované bezplatne.

Sieť EURES má sieť partnerov vrátane verejných služieb zamestnanosti, a táto sieť sa roz-
širuje o mnoho ďalších subjektov zapojených do náboru vo vašej krajine, napríklad súk-
romné náborové agentúry. Viac informácií sa nachádza na portáli pre pracovnú mobilitu 
siete EURES.

SLUŽBY SIETE EURES

Služby siete EURES sú komplexné a sú k dispozícii všetkým európskym uchádzačom 
o zamestnanie – pred, počas aj po skončení hľadania zamestnania. Zaoberajú sa každou 
stránkou života a práce v zahraničí, od poskytovania poradenstva v oblasti kariéry, cez revi-
dovanie a preklady životopisov, analýzy ponúk a pohovory prostredníctvom videokonfe-
rencií, až po poskytovanie informácií o európskom trhu práce, poradenstvo v oblasti práva 
a sociálneho zabezpečenia, organizovanie veľtrhov pracovných príležitostí a poradenstvo 
o možnostiach odbornej prípravy, jazykového vzdelávania a financovania.

Portál pre pracovnú mobilitu siete EURES
Na portáli siete EURES sa nachádza viac ako milión voľných pracovných miest z 32 kra-
jín v Európe, takmer rovnaký počet životopisov a tisíce registrovaných zamestnávateľov. 
Ponúka vám nástroje na:

•	vytvorenie profilu, ktorý vám umožní označiť si zaujímavé odvetvia alebo krajiny a dostá-
vať e-mailové oznámenia o príslušných voľných pracovných miestach,
•	vytvorenie a udržiavanie životopisu v jednej alebo niekoľkých jazykových mutáciách – 

a jeho posielanie online, takže sa zobrazuje 30 000 zamestnávateľom registrovaným 
na portáli,
•	vyhľadávanie informácií o živote a práci v krajine, ktorú ste si vybrali,

(3) Členmi EHP je 28 členských štátov EÚ a Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.
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•	vyhľadávanie Európskych dní pracovných príležitostí a ďalších náborových podujatí 
vo vašom regióne,
•	spojenie sa s ostatnými uchádzačmi o zamestnanie a na výmenu tipov na hľadanie 

zamestnania, život a prácu v zahraničí.

Poradcovia siete EURES
Poradcov siete EURES – a ďalších odborníkov na nábor zamestnancov v sieti EURES – 
možno požiadať o informácie a rady v ktorejkoľvek fáze hľadania zamestnania a sťahova-
nia sa. Vďaka odborným znalostiam o praktických, právnych a administratívnych stránkach 
európskej mobility pracovných síl vám môžu:

•	odporučiť zaujímavé príležitosti na základe vášho profilu – a dokonca sa snažiť sprostred-
kovať váš profil vhodnému zamestnávateľovi v inej európskej krajine,
•	pomôcť s vašou žiadosťou o zamestnanie a odovzdať váš životopis potenciálnym 

zamestnávateľom,
•	poskytnúť informácie o životných a pracovných podmienkach v konkrétnej krajine a
•	pomôcť so začiatkom v novej krajine poskytnutím informácií o ubytovaní, sociálnom 

zabezpečení a daniach, a v prípade potreby aj o školách a zdravotnej starostlivosti 
pre vašu rodinu.

„Podporujeme stovky cezhraničných pracovníkov, ktorým denne odpovedáme na otázky: 
Kde mám platiť dane? Kde môžem žiadať o prídavky na deti? Môžem využívať zdra-
votnícke služby? Pomáhame tak uľahčiť prechod mobilným pracovníkom, ktorí sa sťa-
hujú do inej krajiny.“ 

Joe Lavery, poradca siete EURES, cezhraničné partnerstvo Írsko – Severné Írsko

Upozorňujeme, že služby dostupné v jednotlivých krajinách alebo partnerských organi-
záciách siete EURES môžu byť odlišné.

Viac informácií a kontaktné údaje vášho miestneho poradcu siete EURES a ďalších odbor-
níkov na nábor zamestnancov sa nachádzajú na portáli siete EURES.

Sieť EURES v cezhraničných regiónoch
Pracovať a žiť v dvoch rozličných krajinách je najbežnejšou formou pracovnej mobility. 
Sieť EURES pôsobí v cezhraničných regiónoch v celej Európe. Informácie pre cezhranič-
ných pracovníkov možno získať na portáli pracovnej mobility siete EURES a od miest-
neho poradcu siete EURES.

Európske dni pracovných príležitostí a iné podujatia
Každý rok sa po celej Európe konajú stovky podujatí siete EURES – všetky sú ľahko prí-
stupné a bezplatné. Najznámejšie sú Európske dni pracovných príležitostí – ideálne pro-
stredie, kde môžete stretnúť potenciálnych zamestnávateľov, a to buď priamo na mieste, 
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alebo online, a ťažiť z naživo organizovaných „Otázok a odpovedí“, osobného videotútora 
pre oblasť pracovnej mobility, a z rád ďalších odborníkov. V rámci siete EURES sa takisto 
organizujú konferencie, semináre a dni všeobecných informácií o mobilite, kde poradco-
via siete EURES poskytujú odborné poradenstvo pri hľadaní zamestnania v Európe. Európ-
ske dni pracovných príležitostí môžu byť buď všeobecnej povahy, alebo môžu byť zamerané 
na konkrétne odvetvie alebo odvetvia. Podrobnejšie informácie o podujatiach vo vašom 
okolí sa nachádzajú v kalendári podujatí na portáli pracovnej mobility siete EURES.

„Spoločnosť Concentrix spolupracuje so sieťou EURES už niekoľko rokov a toto partner-
stvo je kľúčom k nášmu úspechu v oblasti náboru. Inzerujeme v celej sieti EURES, vybu-
dovali sme a udržiavame vzťahy s jednotlivými poradcami po celej Európe a pravidelne 
sa zúčastňuje na náborových podujatiach siete EURES v rôznych krajinách. Vzhľadom 
na naše vysoké potreby v oblasti náboru a rozličné jazykové požiadavky je pre nás pou-
žívanie portálu siete EURES a siete poradcov na inzerovanie v rámci krajiny veľmi dôle-
žité. Úroveň služieb je neoceniteľná – rovnako ako miestne znalosti a poradenstvo.“

Concentrix, Severné Írsko

ĎALŠIE SIETE A SLUŽBY EURÓPSKEJ MOBILITY

Okrem siete EURES môžu byť pre vás zaujímavé aj tieto siete európskej mobility.

Vaša Európa
V oddiele Občania tejto webovej lokality sa uvádzajú praktické informácie o sťahovaní, 
bývaní, práci a štúdiu v inej európskej krajine. Obsahuje tipy týkajúce sa registrácie vozidiel, 
zdravotného poistenia a ochrany spotrebiteľa. Samostatný oddiel Podniky ponúka prak-
tickú príručku na podnikanie v Európe.
http://europa.eu/youreurope/index.htm 

Vaša Európa – Poradenstvo
Ak máte otázku týkajúcu sa vašich práv v EÚ, tím nezávislých právnych odborníkov služby 
„Vaša Európa – Poradenstvo“ vám do týždňa poskytne bezplatné a osobné poradenstvo 
vo vašom jazyku. Pomôže vám aj objasniť ustanovenia európskeho práva, ktoré sa uplat-
nia vo vašom prípade.
http://europa.eu/youreurope/advice 

SOLVIT
Občania alebo podniky sa môžu stretnúť s problémami pri styku s ostatnými krajinami EÚ 
spôsobenými nesprávnym uplatňovaním predpisov EÚ. Táto online sieť je určená na rieše-
nie takýchto problémov – napríklad ako získať povolenie na pobyt, ako dosiahnuť uznanie 

http://europa.eu/youreurope/index.htm
http://europa.eu/youreurope/advice
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vašej odbornej kvalifikácie alebo problémov v oblasti sociálneho zabezpečenia, pracovného 
a daňového práva – bez súdneho konania.
http://ec.europa.eu/solvit 

GR EAC (Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru)
Až 5 miliónov ľudí by od roku 2014 mohlo získať možnosť študovať alebo vzdelávať sa 
v zahraničí pomocou grantov z programu Erasmus pre všetkých, ktorý spája európske 
a medzinárodné systémy zamerané na vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport. 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Europass
Dokumenty Europass umožňujú študentom a uchádzačom o zamestnanie prezentovať 
svoje znalosti a kvalifikáciu organizáciám a náborovým pracovníkom v iných krajinách.
http://europass.cedefop.europa.eu 

Euroguidance
Táto sieť poradcov v oblasti kariéry pomáha propagovať príležitosti na vzdelávanie v celej 
Európe.
http://euroguidance.eu 

Enterprise Europe Network
Táto sieť pomáha malým podnikom získať čo najviac z európskeho trhu. Zamestnávate-
lia môžu zistiť, ako rozšíriť podnikanie, získať nové technológie a prístup k financovaniu 
zo strany EÚ a k finančným informáciám.
http://een.ec.europa.eu 

Európsky portál pre malých podnikateľov
Tento portál obsahuje informácie o malých a stredných podnikoch a tiež informácie pre tieto 
podniky, vrátane politických otázok, praktických rád a miestnych kontaktných miest.
http://ec.europa.eu/small-business 

http://ec.europa.eu/solvit
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://europass.cedefop.europa.eu
http://een.ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/small-business
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„DAJTE PALEC HORE, ZDIEĽAJTE, 
TWEETUJTE“… 
AKO POUŽÍVAŤ SOCIÁLNE SIETE NA VYHĽADANIE 
PERFEKTNÉHO ZAMESTNANIA

V roku 2011 viac ako 51 % všetkých používateľov internetu v EÚ použilo aspoň jednu plat-
formu sociálnych médií.

Ale nakoľko efektívne používajú uchádzači o zamestnanie sociálne médiá, aby svojimi zruč-
nosťami zaujali zamestnávateľov?

Ako uchádzač o zamestnanie sa prinajmenšom ubezpečte, že vaša prítomnosť online vám 
nebráni získať zamestnanie. V jednom prieskume sa zistilo, že 20 % uchádzačov bolo 
odmietnutých čiastočne pre to, čo zamestnávatelia našli na ich profiloch na sociálnej sieti.

Ak chcete použiť na výber zamestnávateľa sociálne médiá, váš profil by mal zodpovedať 
tomu, ako chcete byť vnímaní na verejnosti, a vaše účty by mali byť prispôsobené vašej cie-
ľovej skupine – ako životopis.

ŠTYLIZUJTE SVOJ PROFESIJNÝ PROFIL

•	Urobte svoje profily na sociálnych médiách zaujímavými pre potenciálnych zamestnáva-
teľov. Uveďte dôležité údaje, a ak chcete, aby zamestnávatelia videli účty na viacerých 
sociálnych sieťach, vložte hypertextové odkazy – napríklad vo svojom životopise na Twit-
teri uveďte adresu svojho účtu LinkedIn.
•	Ak naozaj chcete predstaviť svoje zručnosti a propagovať sa na sieti Facebook alebo 

Google+, vytvorte si profesionálnu stránku pre fanúšikov. Vaše údaje môžu byť uverej-
nené ako osobný profil na sociálnej sieti a môžu obsahovať všetky relevantné informá-
cie o vás, takže zamestnávatelia nebudú musieť skúmať váš osobný profil. Snažte sa 
ich aktualizovať a udržiavať ako blog, inak sa môže zdať, že nemáte dostatočný záujem. 
•	Zamestnávateľa môžu zaujať aj odkazy alebo odporúčania získané od predchádzajúcich 

zamestnávateľov, napr. na portáli služby LinkedIn. Odkaz sa im priamo zobrazí a umožní 
im získať kontaktné údaje vášho bývalého zamestnávateľa.
•	Na svoje profilové stránky pripojte aj svoju profesijnú alebo súčasnú fotografiu. Ak máte 

profil na viacerých sociálnych sieťach, použite rovnakú fotografiu. Tým ukážete, že si 
uvedomujete svoju vizuálnu identitu a značku, a zamestnávateľom to uľahčí identifi-
kovať vás.
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ZAPOJTE SA DO ONLINE SPOLOČENSTIEV

•	Sledujte spoločnosti, ktoré vás zaujímajú. Ukážte svoj záujem o daný odbor. Sledujte 
novinky z odboru. Tým ukážete, že ste v kontakte s aktuálnym dianím.
•	Konštruktívne komentujte kampane, správy alebo sa zapájajte do skupín z odboru alebo 

zo spoločnosti, v ktorej chcete pracovať. Ukážete tým, že rozumiete tomu, čo čítate, 
a zamestnávatelia uvidia vaše výskumné a analytické schopnosti.
•	Kontaktujte zamestnancov spoločnosti, aby ste sa o nej dozvedeli viac. Nie vždy musíte 

dostať odpoveď, ale zistenie, aká je spoločnosť z pohľadu zamestnanca, vám môže 
pomôcť rozhodnúť sa pracovať v nej alebo v danom odbore. 

POZERAJTE SA OČAMI ZAMESTNÁVATEĽA 

Aj keď nechcete, aby zamestnávatelia videli váš profil, buďte pripravení na to, že si ho 
pozrú. Podľa správy z USA používa sociálne médiá ako súčasť preverovania uchádzačov 
45 % zamestnávateľov. 

Zamestnávatelia, ktorí si budú prezerať váš profil, sa budú zameriavať na tieto prvky:
•	Prezentácia: ako sa prezentujete? Máte pozitívny prístup? Sťažovali ste si na bývalých 

zamestnávateľov?
•	Prístup k ľuďom: ako budete interagovať a komunikovať s ostatnými?
•	Kontrola: zodpovedá to, čo ste uviedli online, vášmu životopisu?

PRACUJTE NA SVOJICH SOCIÁLNYCH MÉDIÁCH

•	Vyberte si preferovanú platformu sociálnych médií. Ak sa chcete vyjadrovať k živým 
podujatiam alebo viesť rozhovory v reálnom čase, najlepšou voľbou pre vás bude Twit-
ter. Ak chcete informácie o spoločnosti alebo hľadáte odborné diskusie, môže byť pre vás 
lepší LinkedIn.

•	V rôznych pracovných oblastiach môžu byť použité rôzne sociálne médiá. Ak ste kreatívni, 
upozornite na niektoré svoje práce na http://www.reddit.com alebo si dokonca vytvorte 
infografický životopis. Ak vaša oblasť zahŕňa video alebo žurnalistiku, vytvorte si video-
životopis a pridajte ho na YouTube. Dbajte na to, aby vaše snahy boli viditeľné, a pridajte 
ich na svoj profesijný profil, ako je LinkedIn, alebo vložte odkazy do svojho životopisu.

•	Môžete využiť aj služby skratiek hypertextových odkazov, ako sú http://bitly.com, 
http://tinyURL.com a http://goo.gl. Prispôsobením svojich odkazov nielen vytvárate 
krátke zapamätateľné odkazy pre zamestnávateľov, ale niektoré služby sledujú aj to, 
kedy a kde sa na váš odkaz kliklo. Potom viete, že niekto prejavil o vás záujem, čím 
môžete začať pohovor s potenciálnym zamestnávateľom.

http://www.reddit.com
http://bitly.com
http://tinyURL.com
http://goo.gl
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•	Zlaďte svoj profil na sociálnej sieti s odborom, v ktorom chcete pracovať. Ak ide o tech-
nický alebo počítačový odbor, ukážte svoje príslušné zručnosti na svojom profile prostred-
níctvom komentárov k článkom. Ak ide o marketing alebo vzťahy s verejnosťou, ukážte 
svoju schopnosť komunikovať s ľuďmi v interakcii prostredníctvom rozhovorov.

SOCIÁLNE MÉDIÁ PO CELOM SVETE

V čase písania tejto brožúry je hlavnou platformou sociálnej siete, ktorá sa používa 
v Európe, Facebook, ale obľúbené sú aj platformy Twitter, LinkedIn a Google+. Overte si 
však, ktorá platforma je všeobecne rozšírená v krajine, v ktorej by ste chceli pracovať, pre-
skúmaním služieb v oblasti prieskumu trhu, ako sú Comscore alebo národné štatistické 
služby. Opakujeme, že v čase písania tejto brožúry existuje mnoho iných obľúbených plat-
foriem v týchto európskych krajinách:

•	Nemecko: Xing (http://www.xing.com)
•	Holandsko: Hyves (http://hyves.nl)
•	Poľsko: Nasza Klasa (http://nk.pl)
•	Španielsko: Tuenti (http://www.tuenti.com)

http://www.xing.com
http://hyves.nl
http://nk.pl
http://www.tuenti.com
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PRIPRAVTE SA NA ŽIVOT V ZAHRANIČÍ: 
TIPY, KTORÉ POSKYTOL EDOARDO CLEMENTI, MANAŽÉR 
PORADENSKÝCH SLUŽIEB SPOLOČNOSTI ERNST & YOUNG 
BUSINESS SCHOOL

„Najlepšia rada pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí rozmýšľajú o odchode za prácou 
do zahraničia, je určite táto: naučte sa jazyk. Cez jazyk pochopíte kultúru. Niektoré veci sa 
jednoducho nedajú preložiť.

Ľudia často podceňujú význam kultúrnych otázok pri sťahovaní sa za prácou do zahraničia. 
Zahŕňa to jazykové obmedzenia a obmedzenia na trhu práce, ale aj organizačnú kultúru 
na pracovisku a v širšej spoločnosti. V severských krajinách je zvyčajne malá hierarchia. 
Vo Francúzsku je rozsiahla a systém je vysoko centralizovaný. V krajinách východnej Európy 
je autorita veľmi dôležitá a negatívna spätná väzba nemusí byť vždy vítaná.

Zdá sa mi, že poradcovia siete EURES si naozaj uvedomujú význam kultúrneho faktora. 
Pracujú v multikultúrnej organizácii a majú kontakty s kolegami z celej Európy. Sú dobrým 
zdrojom pre uchádzačov o zamestnanie.“

„Nie vždy sa ľudia dostatočne pripravia na život a prácu v zahraničí. Neuvedomujú si, 
že si musia zistiť informácie o svojich právach a povinnostiach. Výhodou použitia slu-
žieb siete EURES je, že sú bezplatné, sú prístupné a poskytujú informácie, ktoré robia 
proces hľadania zamestnania, presťahovania a práce v zahraničí oveľa bezpečnejším.“

Piret Ustav, poradca siete EURES, Estónsko

VEĽKÉ VÝHODY

Prispôsobiť sa práci v cudzom prostredí je zručnosť sama osebe. Osoba, ktorá pracuje určitú 
dobu v Španielsku, Rumunsku a vo Švédsku, sa napríklad naučila prispôsobiť sa rozličným 
kultúrnym vzorom a vie, ako najlepšie pracovať a spolupracovať s miestnymi obyvateľmi. 
Ide o veľmi cenné zručnosti.

Niekto, kto pracuje v južanskej krajine, ako je Taliansko, by si napríklad zvykol na pružné 
prispôsobovanie, takže ak sa povie „5 minút“, vie, že to nemusí byť rovnakých 5 minút, ako 
by to bolo pre Nemca.
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PREDAJTE SVOJE SKÚSENOSTI

Práca v zahraničí, aj keď len na krátku dobu, sa môže zísť neskôr, a to aj v inom odbore. 
Ukazuje prispôsobivosť. Mnohí zamestnávatelia si chcú preveriť predchádzajúce zahraničné 
skúsenosti uchádzača.

PRIPRAVTE SA NA ÚSKALIA

Buďte pripravení na kultúrny šok, pretože nastane. Mnoho ľudí sa vydá do zahraničia 
a pozerá sa na všetko cez ružové okuliare, ale to pominie. Je dôležité, aby ste boli pripra-
vení minimalizovať nepriaznivé vplyvy.

Vyskytli sa prípady, keď sa ľudia presťahovali do inej krajiny v Európe, kde hľadali prácu, ale 
neovládali jazyk alebo nemali iné požadované zručnosti a skončili bez prístrešia a bez pro-
striedkov na návrat domov. V iných prípadoch migranti zostali v krajine po tom, čo prišli 
o prácu pre hospodársku krízu, pretože sa nechceli vrátiť domov a priznať si, že im to nevy-
šlo. Poradcovia siete EURES môžu poskytnúť užitočné tipy ako takejto situácii zabrániť.

„Navštívil som veľtrh pracovných príležitostí v Bazileji a stretol som sa s poradcom siete 
EURES z Luxemburgu. Poskytol mi praktické a užitočné rady vrátane informácií o trhu 
práce, životných a pracovných podmienkach a ako sa uchádzať o zamestnanie – ako aj 
o krokoch, ktoré treba urobiť pred odchodom do zahraničia.“ 

Uchádzač o zamestnanie zo Švajčiarska, ktorý žije a pracuje v Luxembursku

PRIPRAVTE SA NA NÁVRAT DOMOV

Keď sa po určitom období práce v zahraničí vrátite domov, môžete zažiť „kultúrny šok 
z návratu“. Mohli ste si zvyknúť na život v meste s určitými štandardmi a po návrate domov 
nemusíte pociťovať rovnakú kvalitu života. Vaše vnímanie toho, čo je dobrý štandard, sa 
zmenilo.

Okrem toho si ľudia pri návrate domov niekedy predstavujú, že nájdu rovnaké miesto, 
aké opustili, a môžu byť sklamaní. Ich mesto, zamestnanie, rodina a vytvorené siete sa 
po 3 rokoch zmenia. Môže to byť lepšie – ale môže to byť aj zložitejšie. Napokon je neprav-
depodobné, že všetko nájdete rovnaké, aké to bolo pred vaším odchodom.
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POHOVORY ZALOŽENÉ 
NA SCHOPNOSTIACH

Čoraz viac zamestnávateľov vykonáva pohovory založené na schopnostiach (známe aj 
ako štruktúrované či situačné pohovory). Ukázalo sa, že tieto pohovory sú veľmi účinné 
pri predpovedaní budúceho pracovného výkonu a sú objektívnejšie než pohovory, ktoré nie 
sú štruktúrované.

V pohovore založenom na schopnostiach je každá otázka určená na preskúšanie konkrét-
nych zručností alebo schopností uchádzača. Odpoveď možno porovnať s vopred vybranými 
kritériami a príslušným spôsobom označiť. Uchádzači sú takto porovnávaní s požadovaným 
štandardom, a nie s ostatnými uchádzačmi.

Uchádzači dostávajú otázky týkajúce sa ich správania v konkrétnych situáciách, ktoré 
musia doložiť uvedením konkrétnych príkladov. Osoby, ktoré vedú pohovor, môžu uchádzača 
skúšať ďalej, a požiadať ho, aby objasnil svoje správanie alebo vysvetlil svoje zručnosti.

AKO SA PRIPRAVIŤ

Na otázky založené na schopnostiach sa pripravíte tým, že budete vedieť, aké zručnosti 
a schopnosti sú potrebné pre dané pracovné miesto. Príklady všeobecných zručností 
zahŕňajú:

•	spoluprácu s ostatnými,
•	plánovanie a organizovanie,
•	analýzu a riešenie problémov,
•	vedenie a rozhodovanie,
•	komunikáciu.

Potom si precvičte metódu STAR (situation, task, action, result): situácia, úloha, činnosť, 
výsledok.

Napríklad pri otázke ako zvládate stres, kde máte uviesť príklad situácie, keď ste praco-
vali pod tlakom, najprv opíšte kontext (situáciu) a uveďte, čo sa od vás požadovalo (úloha), 
potom – a to by mala byť hlavná časť vašej odpovede – opíšte, čo ste robili (činnosť), 
a napokon povedzte, čo sa stalo (výsledok). Zdôraznite svoju rolu a ako prispela k výsledku.

Kľúčom k úspešnej odpovedi na tieto otázky je použiť skutočné príklady z vlastnej skúse-
nosti s množstvom detailov, a nie len hovoriť o téme v teoretickej rovine.
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POSTUPY PRI UCHÁDZANÍ SA 
O ZAMESTNANIE V JEDNOTLIVÝCH 
KRAJINÁCH: 
NAJLEPŠIE TIPY A RADY MIESTNYCH OBYVATEĽOV TÝKAJÚCE 
SA HĽADANIA SI ZAMESTNANIA A PRACOVNÝCH POHOVOROV 
V ZAHRANIČÍ

HĽADANIE ZAMESTNANIA

Kde hľadať zamestnanie
Pozrite si inzeráty s pracovnými ponukami uverejnené na internete, v novinách, na úradoch 
práce a v súkromných náborových agentúrach. Nezabudnite skontrolovať aj portál pre pra-
covnú mobilitu siete EURES. Spoločnosti môžu uvádzať podrobné informácie o voľných pra-
covných miestach na vlastných webových stránkach alebo môžu použiť externú náborovú 
agentúru, aby urobila počiatočný výber uchádzačov.

Sledujte webové stránky a médiá zamerané na konkrétne povolania a odvetvia alebo 
na konkrétne regióny v Európe. Môžu byť užitočné pri určovaní a kontaktovaní spoločností, 
v ktorých by ste možno radi pracovali. Niektoré krajiny majú webové stránky osobitne 
zamerané na zahraničných uchádzačov o zamestnanie.

Uverejnite svoj životopis na portáli pre pracovnú mobilitu siete EURES a ďalších webových 
stránkach pre uchádzačov o zamestnanie. Ak v oznámení nie je uvedený dátum uzávierky, 
pred zaslaním svojej žiadosti nezabudnite skontrolovať, či je voľné pracovné miesto stále 
aktuálne. Niektoré webové stránky môžu obsahovať neaktuálne oznámenia.

Mnohé náborové agentúry sa špecializujú na voľné pracovné miesta v konkrétnom odvetví 
a uchovávajú životopisy sľubných uchádzačov, aby ich v prípade záujmu predložili zamest-
návateľom. Nájdite si náborových špecialistov zameraných na oblasť, ktorú ste si vybrali, 
a kontaktujte ich, aby s vami rátali pri súčasných aj budúcich voľných pracovných miestach.

V niektorých krajinách sa informácie o mnohých voľných pracovných miestach šíria ústne 
a prostredníctvom osobných kontaktov. Podrobnejšie informácie nájdete v oddieloch veno-
vaných jednotlivým krajinám v tejto brožúre. Vo všeobecnosti platí, že týmto spôsobom 
môžu prijímať menšie firmy. Väčšie spoločnosti majú záujem inzerovať voľné pracovné 
miesta na trhu v čo najväčšej miere, aby získali tých najlepších uchádzačov.
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„Každý rok sa zúčastňujeme dní pracovných príležitostí siete EURES – alebo iných nábo-
rových podujatí. Štatistiky môžu byť pôsobivé. Na jednom veľtrhu pracovných príleži-
tostí bolo napríklad 900 voľných pracovných miest zo 17 krajín EHP, ktoré zahŕňali 
rozličné odvetvia vrátane stavebníctva, reštauračných a pohostinských služieb, záhrad-
níctva, informačných technológií, zdravotníctva a priemyslu.“

Ewa Staniewicz, poradkyňa siete EURES, Poľsko

Čas medzi uverejnením oznámenia o voľnom pracovnom mieste a nástupom 
do zamestnania
Čas medzi uverejnením oznámenia o voľnom pracovnom mieste a jeho obsadením závisí 
od druhu zamestnania. V niektorých zamestnaniach môže byť voľné pracovné miesto ozná-
mené a obsadené v ten istý deň. Zamestnávateľ sa však môže rozhodnúť stretnúť sa s ďal-
šími uchádzačmi alebo skontrolovať základné údaje a vyžiadať si referencie.

V niektorých krajinách navyše môže výpovedná lehota trvať niekoľko mesiacov. Zamestná-
vatelia očakávajú, že budú musieť vyjednávať o termínoch nástupu a prechodných obdo-
biach s odchádzajúcimi a prichádzajúcimi zamestnancami.

UCHÁDZANIE SA O ZAMESTNANIE

Reagovanie na oznámenie o voľnom pracovnom mieste
Postupujte podľa pokynov uvedených v inzeráte s pracovnou ponukou. Niektoré spoločnosti 
požadujú, aby uchádzači poslali žiadosť so životopisom a sprievodným listom. Iní poskytujú 
formulár žiadosti, ktorý má byť kompletne vyplnený.

Žiadosť o zamestnanie napíšte vždy v jazyku inzerátu, pokiaľ nie je uvedené inak.

Ak je to možné, pošlite svoju žiadosť konkrétnej osobe: zistite si meno osoby, ktorá robí 
výber – môže to byť pracovník ľudských zdrojov alebo vedúci oddelenia, – a adresujte jej 
svoju žiadosť.

Veďte si záznamy o voľných miestach, o ktoré ste sa uchádzali, pretože ich budete potre-
bovať, ak vás zamestnávateľ bude kontaktovať.

Nadviazanie kontaktu po telefóne
Podľa potreby zavolajte do spoločnosti a podrobne sa informujte, ako máte podať žiadosť 
o zamestnanie, požiadajte o formulár žiadosti alebo získajte meno kontaktnej osoby, aby 
ste svoju žiadosť poslali správnej osobe.

Ak voláte kvôli konkrétnemu pracovnému miestu, vysvetlite, či voláte, aby ste získali viac 
informácií, alebo sa o dané pracovné miesto skutočne uchádzate. Ak voláte v nevyhovujú-
com čase, požiadajte o vhodnejší termín, aby ste mohli opäť zavolať. Hovorte zrozumiteľne 
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a stručne, čím ukážete, že ste sa na telefonát pripravili. Ak voláte zo zahraničia, povedzte to. 
Uveďte, či by ste radšej hovorili vo svojom alebo v inom (cudzom) jazyku.

Pripravte si krátke a jasné predstavenie sa s vysvetlením, prečo ste vhodným kandidátom 
na toto pracovné miesto, a pokúste sa dohodnúť si osobný pohovor. Vyhnite sa hlučnému 
pozadiu, najmä ak voláte z mobilného telefónu.

Buďte pripravení zapísať si všetky informácie, ktoré dostanete po telefóne.

Podajte si žiadosť, ktorá vám zaručí úspech
Pri vypracovaní spontánnej písomnej žiadosti buďte presvedčiví. Musíte zamestnávateľa 
presvedčiť, že stretnutie s vami nebude pre neho stratou času. Vaša gramatika a pravopis 
by mali byť bezchybné a tón vašej žiadosti by mal byť pozitívny a presvedčivý.

Na začiatok uveďte, o aký druh práce sa zaujímate, a podrobne opíšte svoje schopnosti, 
znalosti a skúsenosti, ktoré pravdepodobne zodpovedajú tomu, čo zamestnávateľ hľadá. 
Potom o sebe uveďte ďalšie základné informácie, ktoré môžu vzbudiť jeho záujem. Zmieňte 
sa aj o svojej dostupnosti. A dbajte na to, aby vaša žiadosť bola stručná.

Životopis a sprievodný list
Životopis môže byť všeobecný, aj keď je vždy lepšie upraviť ho pre konkrétnu žiadosť 
o zamestnanie.

Sprievodný list nie je len list priložený k životopisu – musí byť osobný, relevantný a musí 
upútať pozornosť. List vypracujte vo formáte a podľa štandardov v danej krajine, ktoré si 
zistite vopred.

Váš list musí byť vždy prispôsobený konkrétnemu voľnému miestu. Musíte ho podpísať 
a uviesť v ňom dôvody, prečo sa o dané miesto uchádzate. Musí obsahovať správnu adresu 
spoločnosti, dátum, zamestnanie, o ktoré sa uchádzate, informácie o tom, kde ste našli 
inzerát s pracovnou ponukou, čo môžete ponúknuť (kvalifikácia, prax a iné skúsenosti), žia-
dosť o osobný pohovor, vaše meno a správne kontaktné údaje. Ak nepoznáte meno kon-
taktnej osoby, ktorej by ste svoju žiadosť adresovali, v oslovení (e-mailu alebo listu) použite 
formuláciu „Vážená pani/vážený pán“.

Zdôraznite, prečo sa hodíte na dané pracovné miesto, a opíšte svoj budúci prínos pre spo-
ločnosť. Zamerajte sa na najdôležitejšie požiadavky uvedené v inzeráte s pracovnou 
ponukou a pomocou vlastných slov opíšte, ako ich spĺňate. Upozornite na to, čo môžete 
zamestnávateľovi ponúknuť, a ako váš nástup do spoločnosti pomôže jemu (nie ako získa-
nie miesta pomôže vám).
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Chcete vyniknúť? Preskúmajte si spoločnosť už predtým, ako sa začnete uchádzať 
o zamestnanie. Zistite si informácie o jej pracovníkoch a firemnej kultúre, miestach jej 
pôsobenia doma a v zahraničí, o počte zamestnancov a budúcej stratégii. Vyhľadajte 
si podrobné informácie o spoločnosti v odbornej tlači aj na jej webových stránkach, 
aby ste získali lepší obraz (kto sú jej konkurenti, aké je jej postavenie na trhu, aké sú 
miestne hospodárske faktory).

Venujte pozornosť prezentácii: Prehľadné usporiadanie vašej žiadosti a životopisu je 
zásadné. V niektorých krajinách, nie však vo všetkých, sa bežne používa životopis v európ-
skom formáte Europass – konkrétne rady nájdete v oddieloch venovaných jednotlivým kra-
jinám v tejto brožúre.

Dbajte na to, aby vaše dokumenty boli ľahko čitateľné a upravené, aby zamestnávateľa 
hneď oslovili. Nepoužívajte animované obrázky ani ozdobnú grafickú úpravu, pokiaľ to nie 
je požiadavka pre dané pracovné miesto.

Predajte svoje zručnosti: Okrem svojho vzdelania, odbornej prípravy a praxe v profe-
sii uveďte aj informácie o zručnostiach, ktoré ste získali pri vykonávaní dobrovoľných prác 
alebo záľub. Uveďte, či máte vodičský preukaz, aké jazyky ovládate (a na akej úrovni) a aké 
sú vaše počítačové a ďalšie zručnosti.

Fotografie: V niektorých krajinách je štandardné priložiť k žiadosti o zamestnanie foto-
grafiu. V iných sa to neodporúča. Konkrétne rady nájdete v oddieloch venovaných jednotli-
vým krajinám v tejto brožúre.

E-mailové aplikácie
Nepoužívajte žartovnú ani vtipnú e-mailovú adresu ani nejednoznačný názov predmetu. 
Svoju žiadosť o zamestnanie neposielajte z e-mailového systému súčasného zamestná-
vateľa ani prostredníctvom hromadného mailu. V predmete e-mailu uveďte názov pracov-
ného miesta, o ktoré sa uchádzate.

Prílohy k e-mailu
Snažte sa, aby ich počet bol minimálny, a neposielajte veľké súbory. Ak vaša žiadosť pozo-
stáva zo sprievodného listu a životopisu alebo formulára žiadosti o zamestnanie, napíšte 
do e-mailovej správy stručný sprievodný text s uvedením príloh k e-mailu. Životopis a sprie-
vodný list by mali byť zvyčajne odoslané ako prílohy (konkrétne rady nájdete v oddieloch 
venovaných jednotlivým krajinám v tejto brožúre).

Ak existuje formulár žiadosti, ktorý treba vyplniť, nezabudnite odpovedať na všetky otázky.
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Čakanie na odpoveď
Nie je neobvyklé, že na svoju žiadosť nedostanete žiadnu odpoveď, ak zamestnávateľ nemá 
o váš profil záujem.

PRÍPRAVA NA PRACOVNÝ POHOVOR

Kultúra pracovných pohovorov je rovnako pestrá ako množstvo spoločností a organizácií 
na trhu. Zistite si vopred čo najviac informácií o tomto procese. Potrebujete mať so sebou 
doklady, pripraviť si prezentáciu alebo sú súčasťou pohovoru psychometrické, praktické či 
iné skúšky? Ako dlho bude pohovor trvať a s kým sa pravdepodobne stretnete?

Na bežné pracovné miesta sa obvykle koná len jeden pohovor. Ak ide o voľné pracovné 
miesto na špecializovanú alebo vyššiu vedúcu funkciu, môže sa konať niekoľko kôl a výber 
robí prijímacia komisia.

Majte na pamäti, že známe spoločnosti a obchodné značky sú v každej krajine iné. Pre-
skúmajte si ekvivalenty akýchkoľvek známych mien vo svojom životopise, aby ste pomohli 
osobe, ktorá s vami robí pohovor, pochopiť váš profil. Rovnako postupujte aj v prípade 
nástrojov, softvéru a protokolov: pokúste sa zistiť správne pojmy alebo ich ekvivalenty 
v jazyku krajiny, v ktorej sa uchádzate o zamestnanie.

To isté platí aj pre základné informácie o vašom vzdelaní a odbornej príprave. Univer-
zity, vzdelávacie inštitúcie a kvalifikácie sa môžu podstatne líšiť. Buďte pripravení stručne 
opísať hlavné oblasti, ktoré ovládate, aby ste zamestnávateľovi ukázali, ako spĺňate jeho 
požiadavky.

V Európe v súčasnosti neexistuje všeobecné uznávanie akademických titulov, čo znamená, 
že zamestnávateľ v jednej krajine môže váhať pri rozhodnutí zamestnať pracovníka z inej 
krajiny, ak nerozumie úrovni jeho kvalifikácie. Jedným z riešení je použiť pas zručností 
Europass, ktorý vám pomôže poskytnúť ucelený obraz o vašich zručnostiach a kvalifikáci-
ách vytvorením zložky pre všetky vaše dokumenty (http://europass.cedefop.europa.eu/en/
documents/european-skills-passport).

Portál pre pracovnú mobilitu siete EURES zavádza od roku 2013 aj pasy odvetvových zruč-
ností na pomoc uchádzačom o zamestnanie, aby mohli opísať svoje zručnosti spôsobom, 
ktorý bude zrozumiteľný pre zamestnávateľov v celej Európe.

Užitočné informácie nájdete aj na portáli Vaša Európa: http://europa.eu/youreurope/citizens 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/european-skills-passport
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/european-skills-passport
http://europa.eu/youreurope/citizens


24 S T E  P R I P R A V E N Í  S P R A V I Ť  P R V Ý  K R O K ?

Budú vám uhradené cestovné výdavky, ak na pohovor musíte cestovať? Zaznačte si správnu 
adresu miesta, kde sa koná pohovor, ako sa tam dostanete a aký čas potrebujete na cestu, 
aby ste neprišli neskoro. Majte pri sebe podrobné informácie a kontaktné čísla, aby ste 
mohli spoločnosť upozorniť, ak sa oneskoríte.

Vopred si pripravte, čo si oblečiete, a zvážte, aký dojem urobí vaša osobná prezentácia, 
postoj, reč tela a spôsob, akým sa vyjadrujete. Neverbálna komunikácia je takmer rovnako 
dôležitá ako to, čo hovoríte.

Vezmite si pero a poznámkový blok, aby ste si počas pohovoru mohli robiť poznámky.

Tipy pre pracovný pohovor

•	Vopred si overte alebo požiadajte o štruktúru pracovného pohovoru, zistite či bude zahŕ-
ňať skúšky a v akej forme, či si máte pripraviť prezentáciu a či máte priniesť kópie alebo 
originály svojich diplomov alebo iných dokumentov.

•	Vezmite si kópiu svojho životopisu a žiadosti o zamestnanie, poznámkový blok a pero 
a pripravte si zoznam otázok, na ktoré by ste sa chceli opýtať.

•	Potvrďte svoju účasť na pohovore a overte si dátum, čas a meno kontaktnej osoby.

OSOBNÁ PREZENTÁCIA

Počas pracovného pohovoru zamestnávatelia venujú pozornosť presnosti, vzhľadu, vyrov-
nanosti, istote, gestám a úrovni prípravy.

Pred začiatkom pohovoru vypnite mobilný telefón. Podajte si ruky s osobami, ktoré vedú 
pohovor, ak budete na to vyzvaní. Počkajte, kým vás ponúknu, aby ste si sadli. Pokúste sa 
vyzerať sebaisto a vyrovnane. Hovorte zrozumiteľne a nie príliš potichu. Snažte sa neuká-
zať známky nervozity. Nadviažte očný kontakt.

Dávajte si pozor a nekritizujte bývalého zamestnávateľa ani iné osoby. Ak budete vyzvaní 
kriticky sa vyjadriť k niečomu alebo niekomu, snažte sa vyťažiť z toho čo najviac a veci 
opíšte čo najpozitívnejšie. Nehovorte o svojich osobných alebo finančných problémoch.

ODPOVEDE NA OTÁZKY

Dobre sa pripravte na celú škálu otázok, na ktoré by sa vás mohli pýtať. Väčšina otá-
zok bude pravdepodobne zameraná na vaše skúsenosti, schopnosti a motiváciu. Pre-
svedčte osoby, ktoré vedú pohovor, že máte silnú motiváciu získať dané pracovné miesto. 
Hovorte o tom, ako sa vaše silné stránky a záujmy zhodujú s tým, čo hľadá zamestnávateľ. 
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Na otázky odpovedajte úplne a výstižne. Hovorte len o skutočnostiach, ktoré môžu zamest-
návateľa zaujímať. Buďte zdvorilí, čestní a profesionálni. Nikdy neklamte.

Vaše odpovede musia byť zrozumiteľné a stručné, nepoužívajte žargón ani akronymy. Medzi 
bežné otázky, ktoré zamestnávatelia kladú na pohovoroch, patria tieto:

•	Prečo chcete toto pracovné miesto?
•	Čím môžete prispieť našej spoločnosti?
•	Povedzte mi niečo o sebe. Kto ste?
•	Aké sú vaše silné a slabé stránky?
•	Prečo chcete pracovať v tejto krajine?
•	Ako dlho plánujete zostať v tejto krajine?
•	Prečo ste odišli zo svojho posledného zamestnania?
•	Sú vaše kvalifikácie primerané pre pracovné miesto, ktoré ponúkame?

Očakávajte, že budete musieť uviesť praktické príklady, aby ste ukázali svoju motiváciu 
a schopnosti.

ZAVÁDZAJÚCE OTÁZKY

Na otázky týkajúce sa vašich slabých stránok alebo nevhodnej kvalifikácie majte pripra-
venú diplomatickú odpoveď. Svoje slabé stránky sa snažte prezentovať ako silné. Na zlé 
skúsenosti reagujte uvedením niekoľkých príkladov o veciach, ktoré boli vyriešené dobre 
a ktoré sa vám podarilo dobre zvládnuť.

Vopred si pripravte odpovede na otázky týkajúce sa dôvodov, prečo ste odišli z iného 
zamestnania alebo od bývalých zamestnávateľov. Precvičte si ich s rodinou a priateľmi. 
Mali by vám otvorene povedať, či je vaša odpoveď presvedčivá.

OSOBNÉ OTÁZKY

Na niektorých pohovoroch sa môže hovoriť aj o osobných témach. Napriek tomu sa niektoré 
oblasti považujú za súkromné a uchádzači by nemali cítiť povinnosť odpovedať na otázky 
o týchto témach. Všetky krajiny majú antidiskriminačné právne predpisy v súlade s pred-
pismi EÚ týkajúce sa sexuálnej orientácie, veku, zdravotného postihnutia, rasy alebo etnic-
kého pôvodu a náboženského vyznania. Ďalšími oblasťami, ktoré by nemali byť predmetom 
pracovného pohovoru, sú politické názory, zdravie, rodinný stav alebo plány týkajúce sa 
rodiny. Ak pohovor zahŕňa tento druh otázok, odporúča sa, aby ste sa spýtali: „Ako to súvisí 
s pracovným miestom, o ktoré sa uchádzam?“
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KLADENIE OTÁZOK

Všeobecne platí, že vlastné otázky sa nechávajú na koniec pracovného pohovoru. Môžu sa 
týkať týchto oblastí: štruktúry riadenia spoločnosti, typického pracovného dňa zamestnanca 
v danej funkcii, lehoty doručenia výsledku pohovoru, školiacich a kvalifikačných programov 
pre zamestnancov spoločnosti.

DISKUSIA O PENIAZOCH

Diskusia o plate závisí od krajiny a pracovného miesta, o ktoré sa uchádzate (konkrétne 
rady na túto tému nájdete v oddieloch venovaných jednotlivým krajinám v tejto brožúre). 
Ak máte pochybnosti, počkajte, kým túto otázku nadnesie zamestnávateľ. Vyhnite sa dis-
kusii o platových požiadavkách na prvom pohovore. V mnohých krajinách je bežné počkať 
s vyjednávaním o plate a ďalších výhodách, kým zamestnávateľ ponúkne pracovné miesto.

Väčšiu šancu vyjednať si plat a výhody môžete mať v malej spoločnosti, pretože veľké spo-
ločnosti a inštitúcie majú zvyčajne pevne stanovené stupnice platových tried.

To, či je odmena vyjadrená ako hodinová, denná, mesačná alebo ročná, je v jednotlivých 
odvetviach a krajinách odlišné. Podrobnosti nájdete v oddieloch venovaných jednotlivým 
krajinám.
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UROBTE DOBRÝ DOJEM

ŠTÝL OBLEČENIA

Zistite si, aký je v príslušnom odvetví štandardný štýl oblečenia (napr. konzervatívny 
a striedmy alebo originálny a individuálny) a zvoľte si radšej oblečenie, ktoré je vhodné 
na danú príležitosť, než podľa poslednej módy. Bežné je obliecť sa na pracovný pohovor pro-
fesionálne, aj keď je pracovné prostredie neformálne.

Všeobecne sa odporúča, aby oblečenie uchádzačov bolo čisté a upravené. Majte elegantné 
čisté topánky, vyhnite sa športovej obuvi alebo oblečeniu, ktoré je príliš odhaľujúce (krátke 
sukne, hlboké výstrihy). Nepoužívajte silné dezodoranty a parfumy. Vlasy a brada/fúzy 
musia byť čisté a upravené a make-up a šperky decentné. Konkrétne rady týkajúce sa 
štýlu oblečenia v danej krajine nájdete v oddieloch venovaných jednotlivým krajinám v tejto 
brožúre.

VŠEOBECNÉ RADY

Buďte zdvorilí, priateľskí a usmievajte sa. S osobou, ktorá vedie pohovor, nadviažte očný 
kontakt. Pozorne počúvajte otázky a na každú odpovedajte (asi tak 2 minúty). Hovorte zro-
zumiteľne, s istotou a pokojne.

Porovnajte svoje silné stránky a skúsenosti s požiadavkami pracovného miesta, o ktoré sa 
uchádzate. Poďakujte zamestnávateľovi za čas, ktorý vám venoval.

Preukážte svoj záujem o prácu v danej spoločnosti tým, že si o nej vopred zistíte čo naj-
viac informácií.
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V KTORÝCH ŠTÁTOCH EURÓPY MÔŽETE 
NÁJSŤ SIEŤ EURES?

  Členské štáty EÚ: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fín-
sko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, 
Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slo-
vinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia.

 Európsky hospodársky priestor = členské štáty EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

 Švajčiarsko.

Sieť EURES je zastúpená v rozličných regiónoch a cezhraničných regiónoch. Ďalšie informá-
cie nájdete na portáli siete EURES.

Najbližšieho poradcu siete  
EURES nájdete na stránke  
http://eures.europa.eu 

V nasledujúcej kapitole boli na vypracovanie úvodného textu pre každú krajinu, ktorý 
obsahuje informácie súvisiace s cestovným ruchom a trhom práce, použité zdroje, ako 
sú oddiely venované jednotlivým krajinám na webových stránkach siete EURES, webové 
stránky národných úradov práce a správy Eurobarometra. Ďalšie informácie poskytli člen-
ské organizácie siete EURES v jednotlivých krajinách.

http://eures.europa.eu
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BELGICKO 
Úradné jazyky ➔ holandčina (sever), francúzština (juh), nemčina
Politický systém ➔ konštitučná monarchia
Počet obyvateľov ➔ 11,2 milióna
Hlavné mesto ➔ Brusel
Mena ➔ euro (EUR)
Člen EÚ alebo EHP ➔ EÚ
Telefónna predvoľba ➔ +32
Internetová doména ➔.be

PREČO ÍSŤ PRACOVAŤ DO BELGICKA?

Belgicko je bohatá krajina, v ktorej sa hovorí niekoľkými jazykmi 
a ktorá je domovom inštitúcií EÚ a ďalších medzinárodných 
organizácií. Na holandsky hovoriacom flámskom severe sú prímorské 
letoviská, historické mestá Bruggy a Gent a pulzujúce prístavné 
mesto Antverpy. Vo francúzsky hovoriacom Valónsku na juhu sú 
husté lesy, odľahlé vresoviská a uvoľnenejší spôsob života. Brusel 
je miestom, kde sa miešajú dve kultúry a veľké medzinárodné 
spoločenstvo.

Nedostatok zamestnancov je v jednotlivých regiónoch odlišný, 
s veľkým počtom voľných pracovných miest, najmä vo Valónsku 
a v Bruseli. Čiastočne za to môže nesúlad medzi profilmi uchádzačov 
o zamestnanie a požiadavkami zamestnávateľov. Väčšina 
pracovných miest je v službách alebo vo verejnom sektore. Stály 
dopyt je aj v oblasti zdravotnej starostlivosti, IT, odborníkov 
na prvostupňové vzdelávanie, domácich upratovacích služieb, 
predajcov a administratívnych pracovníkov.
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HĽADANIE PRÁCE

Ak si chcete nájsť zamestnanie v Belgicku, 
mali by ste ovládať holandčinu a/alebo 
francúzštinu, čo sú najrozšírenejšie jazyky. 
Po nemecky sa hovorí len v malej časti Bel-
gicka. Hlavné mesto Brusel je dvojjazy-
čné: pre väčšinu pracovných miest tu ľudia 
musia hovoriť po holandsky aj francúzsky. 
Avšak v Belgicku, a najmä v Bruseli, si našlo 
prácu aj mnoho anglicky hovoriacich ľudí. 
Pracovné príležitosti pre ľudí, ktorí hovoria 
po anglicky, možno nájsť na http://jobsin-
brussels.com. 

Belgicko má štyri verejné služby zamest-
nanosti pre rozličné regióny a jazykové 
komunity.

Actiris v hlavnom meste Bruseli (dvojjazy-
čné holandčina/francúzština): http://www.
actiris.be  

Le Forem vo Valónsku (juh a francúzsky 
hovoriaci región): http://www.leforem.be 

VDAB vo Flámsku (sever a holandsky hovo-
riaci región): http://www.vdab.be 

ADG v nemecky hovoriacich oblastiach 
na východe Belgicka: http://www.adg.be 

Záložka Odkazy na portáli EURES obsa-
huje odkazy na iné webové stránky s ponu-
kou pracovných miest a noviny, v ktorých 
sa uverejňujú inzeráty na voľné pra-
covné miesta. Pozrite si aj webové stránky 
o medzinárodnej mobilite a Belgicku: 
http://www.bijob.be 

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Väčšina zamestnávateľov vyberá uchádza-
čov na základe životopisu a sprievodného 
listu. Ak sa uchádzate o zamestnanie pro-
stredníctvom e-mailu, použite „pracovnú“ 
e-mailovú adresu. Vo svojom e-maile uveďte 
jasný odkaz a dajte si záležať na usporiadaní 
sprievodného listu a životopisu. Pri písaní 
sprievodného listu použite belgické normy 
(BIN-normen), ak ich poznáte.

Je štandardné priložiť k životopisu 
fotografiu?

Nie, neodporúča sa to.

Uprednostňujú sa rukou písané 
žiadosti?

Nie, väčšina žiadostí o zamestnanie sa 
zasiela e-mailom.

Je životopis vo formáte Europass 
bežne používaný a prijímaný?

Uprednostňuje sa miestny formát, ale čoraz 
viac sa používa aj formát Europass.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Ak budete zamestnávateľovi volať, stručne 
a zreteľne sa predstavte a hovorte požadova-
ným jazykom. Ak je vaša žiadosť o zamest-
nanie spontánna, predstavte sa a vysvetlite, 
o aký druh pracovného miesta sa uchádzate.

Je potrebné, poslať so žiadosťou 
o zamestnanie aj diplomy?

Nie, v tejto fáze sa zvyčajne nevyžadujú. 
Možno ich však budete musieť predložiť 

http://jobsinbrussels.com
http://jobsinbrussels.com
http://www.actiris.be
http://www.actiris.be
http://www.leforem.be
http://www.vdab.be
http://www.adg.be
http://www.bijob.be
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pri podpisovaní pracovnej zmluvy, preto 
majte pripravený preklad diplomu.

Obvyklý čas medzi uverejnením 
oznámenia o voľnom pracovnom 
mieste a nástupom do zamestnania

Šesť týždňov, aj keď pri niektorých pracov-
ných miestach (napr. tam, kde je nedostatok 
uchádzačov) to môže byť oveľa skôr.

Príprava na pracovný pohovor

Ak zamestnávateľa váš profil zaujme, môže 
si s vami dohodnúť jeden alebo niekoľko 
pohovorov, hodnotení, preskúšanie zručností 
a psychologické testy.

Dobre sa pripravte, zistite si informácie 
o spoločnosti, pripravte si reakcie na otázky, 
prečo chcete pracovať u tohto zamestnáva-
teľa a v tomto odbore, a precvičte si odpo-
vede na otázky v inom jazyku.

Na pohovor možno pozerať skôr ako na formu 
rokovania než na hodinu otázok a odpo-
vedí. Pre zamestnávateľa je rozhodujúci váš 
postoj, asertívnosť, zdvorilosť a spôsob, akým 
sa prezentujete. Budete reprezentovať spo-
ločnosť a musíte zapadnúť do tímu.

Kto bude prítomný?

Prvý pohovor zvyčajne vykonáva psycho-
lóg. Potom môžete mať pohovor s priamym 
nadriadeným alebo dokonca s budúcim kole-
gom. Posledný pohovor, vyjednávanie o mzde 
atď. sa uskutoční so zástupcom oddelenia 
ľudských zdrojov. Rátajte so 45 minútami 
na pohovor a s pol dňom na testovanie.

Podáme si ruky?

Áno, v Belgicku je to bežné.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Pohovory zvyčajne začínajú vedúci pohovo-
rov tým, že sa predstavia. Potom požiadajú 
uchádzača, aby sa predstavil. Vedúci poho-
voru bude postupovať od veľmi všeobec-
ných k veľmi podrobným otázkam. Na konci 
pohovoru môže uchádzač položiť doda-
točné otázky. Pohovor sa ukončí praktickou 
dohodou o lehote rozhodnutia a oznámenia 
výsledku pohovoru.

Atmosféra je zvyčajne formálna a profe-
sionálna. Vystupujte profesionálne pred aj 
po pohovore. Hovorte len o témach, ktoré by 
mohli zamestnávateľa zaujímať. Všimnite si 
spôsob, akým sa prezentujú vedúci poho-
voru. Oslovujte ich menom, len ak to robia 
aj oni. Uvedomte si, že atmosféra na poho-
vore nemusí vždy odrážať firemnú kultúru.

Kedy otázka presahuje medze?

Nemusíte odpovedať na otázky o nábožen-
stve, sexuálnej orientácii, plánoch týkajúcich 
sa rodiny atď. Neochota odpovedať na chú-
lostivé otázky môže byť zároveň dôkazom 
vašej asertivity a môže sa považovať za silnú 
stránku. Ak si myslíte, že ste boli diskrimino-
vaní, môžete podať oficiálnu sťažnosť.

Je potrebné predložiť referencie, 
odporúčacie listy alebo doklad 
o bezúhonnosti?

V Belgicku sa odporúčania ani odporú-
čacie listy nepoužívajú. Môžu sa vyžado-
vať, ale nestáva sa to často. Pre niektoré 
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pracovné miesta sa môže vyžadovať doklad 
o bezúhonnosti.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Vyjednávanie o plate obvykle prebieha 
v konečnej fáze náborového procesu, keď 
uchádzač dostane príležitosť klásť otázky. 
Mzda sa obvykle vyjadruje ako hrubá mzda, 
za mesiac alebo hodinu, podľa typu pracov-
nej zmluvy. Nebojte sa požiadať o vysvet-
lenie presného obsahu vášho mzdového 
balíka. V rámci ročného platu sa môže 
dohodnúť 13. alebo dokonca 14. mesačný 
plat. Tieto platy nie sú zahrnuté v inzerova-
nom plate. Vyjednávanie o plate je možné 
len v súkromnom sektore.

Hlavné nepovinné výhody sú: stravné lístky, 
nemocničné poistenie, služobné vozidlo, 
mobilný telefón, počítač a úhrada cestov-
ného pre dochádzajúcich. Vyjednávanie 
prebieha medzi uchádzačom a zástupcom 
oddelenia ľudských zdrojov.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Z právneho pohľadu nie je 1-dňová práca 
na skúšku možná, pokiaľ nie je dohod-
nutá prostredníctvom agentúry dočasného 
zamestnávania (to znamená, že za daný 
deň dostanete odmenu). Je možné prak-
tické skúšanie na pracovisku, ale nemôže 
trvať dlhšie, ako je potrebné na otestovanie 
vašich zručností.

Aká dlhá je štandardná skúšobná 
doba?

Sedem až štrnásť dní pre robotníkov, 1 až 
12 mesiacov pre zamestnancov.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady 
spojené s účasťou na pohovore?

Všeobecne platí, že zamestnávateľ neuhrá-
dza vaše cestovné náklady.

Kedy sa dozviem výsledok?

To záleží od pracovného miesta 
a zamestnávateľa.

Získanie spätnej väzby a ďalší 
postup

Ak zamestnávateľ sľúbil poskytnúť výsle-
dok pohovoru do 1 týždňa, nevolajte pred 
uplynutím tejto lehoty. Ak vám nezavolal 
po 2 týždňoch, môžete zavolať a požiadať 
o informáciu o výsledku pohovoru.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Vždy buďte presní. Skúste prísť o 5 minút 
skôr. Ak predpokladáte, že prídete neskoro, 
napr. pre premávku, meškanie vlaku atď., 
informujte o tom zamestnávateľa. Keď ces-
tujete na pohovor, nezabudnite si so sebou 
zobrať telefónne číslo zamestnávateľa.

Tipy na vhodné oblečenie

Oblečte sa tak, ako by ste očakávali od nie-
koho, kto má pracovať vo funkcii, o ktorú sa 
uchádzate. S oblečením to nepreháňajte, 
ale ani ho nepodceňujte. Šperky alebo par-
fum by mali byť zladené s oblečením. Neza-
budnite, že spôsob, akým sa prezentujete, 
odráža vašu osobnosť.
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BULHARSKO 
Úradný jazyk ➔ bulharčina
Politický systém ➔ parlamentná republika
Počet obyvateľov ➔ 7,3 milióna
Hlavné mesto ➔ Sofia
Mena ➔ bulharský lev (BGN)
Člen EÚ alebo EHP ➔ EÚ
Telefónna predvoľba ➔ +359
Internetová doména ➔.bg

PREČO ÍSŤ PRACOVAŤ DO BULHARSKA?

Milovníci slnka smerujú na pláže na pobreží Čierneho mora, zatiaľ čo 
tí odvážnejší môžu vyraziť na túru do drsných hôr a lesov, kde sa stále 
potulujú rysy, medvede a ďalšia vzácna divá zver. Milovníci histórie 
tu môžu vidieť početné pamiatky z čias Rímskej ríše a oboznámiť 
sa s dávnymi Trákmi, pravekým kmeňom známym obrábaním kovov, 
jazdectvom a umeleckou kultúrou.

Bulharsko zaznamenalo od svojho vstupu do EÚ v roku 2007 silný 
hospodársky rast. V porovnaní s ostatnými krajinami Európy má však 
stále nízke mzdy a vysokú mieru nezamestnanosti. Viac príležitostí 
môže ponúknuť podnikateľom, pričom mnoho nadnárodných 
korporácií potrebuje ľudí pre svoje rastúce obchodné záujmy. 
Väčšina pracovných miest je v odvetví služieb, po ktorom nasleduje 
výroba a poľnohospodárstvo. Medzi odvetvia s významným dopytom 
po pracovnej sile patrí hotelierstvo a cestovný ruch.

„Bulharsko je dobrá krajina pre život a prácu. Je pohostinná a zdvorilá voči 
tým, čo prichádzajú z iných krajín, ľudia sú otvorení, úprimní a srdeční. 
Má prekrásnu prírodu, dobré podnebie a bohatý kultúrny život – a víno 
a kuchyňa sú vynikajúce!“

Elena Vidinska, poradkyňa siete EURES, Bulharsko
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HĽADANIE PRÁCE

Uchádzači o zamestnanie môžu začať hľa-
daním práce prostredníctvom Národnej 
agentúry pre zamestnanosť, najväčšieho 
sprostredkovateľa na trhu práce. Oprávne-
nie na sprostredkovanie zamestnania má aj 
mnoho súkromných agentúr vrátane agen-
túr Adecco Bulgaria, Manpower Bulgaria, 
Job Tiger a Jobs.bg. Webové odkazy na tieto 
organizácie sú uvedené na stránke Odkazy 
portálu siete EURES. Medzi ďalšie zdroje 
patrí stránka siete EURES na portáli bulhar-
skej Národnej agentúry pre zamestnanosť 
(http://www.az.government.bg/eures), ako aj 
mieste úrady práce v celej krajine.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Obvyklý postup pri uchádzaní sa o zamest-
nanie je taký, že uchádzači podajú žia-
dosť o zamestnanie, a potom sú pozvaní 
na pohovor so zamestnávateľom alebo 
s jeho zástupcom. Okrem životopisu 
zamestnávateľ zvyčajne vyžaduje krátky 
motivačný list s uvedením, prečo sa uchá-
dzač o dané voľné pracovné miesto zaujíma.

Je štandardné priložiť k životopisu 
fotografiu?

Odporúča sa priložiť k životopisu fotografiu, 
ale nie je to povinné.

Uprednostňujú sa rukou písané 
žiadosti?

Nie, sprievodný list by mal byť napísaný 
na počítači.

Je životopis vo formáte Europass 
bežne používaný a prijímaný?

Áno, uprednostňuje sa životopis v európ-
skom formáte (Europass).

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Vo všeobecnosti sa neodporúča žiadať 
o zamestnanie telefonicky, pretože to umož-
ňuje zamestnávateľovi uchádzača ľah-
šie vylúčiť. Cieľom telefonického hovoru je 
dohodnúť si termín pohovoru. Postupujte pri-
tom takto: predstavte sa a objasnite, prečo 
voláte a o aké pracovné miesto máte záu-
jem. Stručne a jasne uveďte, prečo ste vhod-
ným kandidátom na dané pracovné miesto, 
a pokúste sa dohodnúť si dátum pohovoru.

Je potrebné poslať so žiadosťou 
o zamestnanie aj diplomy?

Nie, ale v priebehu pracovného pohovoru 
môžete byť požiadaní, aby ste predložili 
kópiu svojho diplomu.

Obvyklý čas medzi uverejnením 
oznámenia o voľnom pracovnom 
mieste a nástupom do zamestnania

To závisí od požiadaviek zamestnávateľa, 
ale v zriedkavých prípadoch to môže trvať 
aj niekoľko mesiacov.

Príprava na pracovný pohovor

Uchádzač by mal mať informácie o činnosti 
spoločnosti, jej vedení, klientoch, konkuren-
toch a príležitostiach na rozvoj. Zamest-
návateľ počas pohovoru venuje pozornosť 
presnosti, výzoru, rozvahe, sebavedomiu 
a gestikulácii.

http://www.az.government.bg/eures
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Kto bude prítomný?

Ak sa pohovor koná na miestnom úrade 
práce, prítomní sú pracovník úradu práce, 
uchádzač o zamestnanie a zamestná-
vateľ alebo jeho zástupca. Ak sa pohovor 
koná v spoločnosti, prítomný je zamest-
návateľ alebo jeho zástupca a uchádzač 
o zamestnanie.

Podáme si ruky?

Niekedy, ale len na podnet osoby, ktorá 
vedie pohovor. Ak je prítomná prijímacia 
komisia, ruky si nepodávate.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Stretnutie trvá 1/2 hodiny až maximálne 
1 hodinu. Ak zamestnávateľ trvá na tom, 
aby uchádzač po stretnutí absolvoval prak-
tickú skúšku, postup bude dlhší.

Pohovor má zvyčajne základnú štruktúru, 
v rámci ktorej sa po privítaní začína tým, 
že zamestnávateľ alebo jeho zástupca 
kladú otázky. Zamestnávateľ sa bude sna-
žiť viesť normálny rozhovor s uchádzačom, 
pričom sa od neho očakáva, že bude seba-
istý a vyrovnaný.

Uchádzači by mali byť zdvorilí, priateľskí 
a usmiati, mali by udržiavať očný kontakt, 
pozorne počúvať otázky a na každú odpove-
dať asi 2 minúty, hovoriť zreteľne, s istotou 
a pokojne, stručne zhrnúť svoje silné stránky 
a porovnať svoje skúsenosti s požiadavkami 
pracovného miesta, o ktoré sa uchádzajú.

Na konci pohovoru môže uchádzač polo-
žiť otázky. Môžu sa týkať štruktúry riade-
nia spoločnosti, typického pracovného dňa 

zamestnanca v danej funkcii, lehoty doru-
čenia výsledku pohovoru, školiacich a kva-
lifikačných programov pre zamestnancov 
spoločnosti.

Kedy otázka presahuje medze?

Zákonom o podpore zamestnanosti sa 
zakazuje priama alebo nepriama diskri-
minácia v postupoch pri uchádzaní sa 
o zamestnanie. Zamestnávateľ sa nesmie 
pýtať na informácie o súkromnom živote 
uchádzača. V zákone o ochrane osobných 
údajov sa ustanovuje, že súkromné infor-
mácie sa definujú ako akékoľvek informá-
cie o individuálnej osobe, ktoré možno zistiť 
prostredníctvom osobitného čísla.

Je potrebné predložiť referencie, 
odporúčacie listy alebo doklad 
o bezúhonnosti?

Predchádzajúci zamestnávatelia môžu slú-
žiť ako osoby, ktoré poskytnú referen-
cie o tom, že uchádzač je vhodný na dané 
pracovné miesto. Niektorí zamestnávate-
lia môžu vyžadovať odporúčacie listy. To, či 
je potrebný aj doklad o bezúhonnosti, závisí 
od charakteru práce.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Uchádzači by sa počas pohovoru nemali 
pýtať na plat. Je bežné počkať s vyjednáva-
ním o plate a ďalších výhodách, kým zamest-
návateľ neponúkne pracovné miesto. Mzda sa 
v závislosti od zmluvy vypočíta podľa počtu 
hodín alebo je mesačná. Mzdová úroveň sa 
určuje podľa dĺžky pracovného času alebo 
podľa údajov o výrobnom objeme. Výška mzdy 
za jednu položku (výrobnú kvótu) sa dohoduje 
medzi zamestnancom a zamestnávateľom 
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a nemôže byť nižšia než výška stanovená 
v kolektívnej pracovnej zmluve. Pre určité sku-
piny profesií existujú platové limity. Vo všet-
kých ostatných prípadoch by úroveň platu 
nemala byť nižšia než minimálna mzda kaž-
doročne stanovená vládou.

Plat sa zvyčajne vypláca každý mesiac, aj 
keď v niektorých prípadoch je možná týž-
denná výplata. Je bežné dostať zálohu (časť 
mesačného platu), ktorá sa vypláca zhruba 
v polovici mesiaca. Niektoré veľké súkromné 
spoločnosti vyplácajú prémie za výkon.

Nie je obvyklé vyjednávať o ďalších výho-
dách. Odvody na sociálne poistenie, zdra-
votné poistenie a dane sú stanovené 
zákonom a zamestnávateľ ich odpočítava 
zo mzdy. Ak sa zamestnávateľ rozhodne 
ponúknuť ďalšie výhody alebo viac dní 
dovolenky, môže tak urobiť.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Iba ako súčasť skúšobnej doby (pozri ďalej).

Aká dlhá je štandardná skúšobná 
doba?

Spoločnosti zvyčajne požiadajú uchádzačov, 
aby súhlasili so skúšobnou dobou až 6 mesia-
cov, čo im umožňuje bulharský zákonník práce. 
Počas tohto obdobia môže byť zamestnanec 
prepustený bez uvedenia dôvodu.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady 
spojené s účasťou na pohovore?

To je veľmi zriedkavé. Cestovné náklady 
však môžu byť uhradené v rámci niektorých 
osobitných programov pre nezamestnané 
osoby evidované na úradoch práce.

Kedy sa dozviem výsledok?

Ak bol uchádzač odporúčaný zamestná-
vateľovi úradom práce, zamestnávateľ je 
povinný informovať miestny úrad práce 
o výsledku výberového konania do 7 dní. Ak 
bol miestny úrad práce zapojený do orga-
nizovania pohovoru, očakáva sa, že bude 
informovať neúspešných kandidátov o roz-
hodnutí zamestnávateľa. V ostatných prí-
padoch neexistuje právna požiadavka 
na zamestnávateľov, aby informovali uchá-
dzačov o výsledku výberového konania.

Získanie spätnej väzby a ďalší 
postup

Na konci pohovoru poďakujte zamestná-
vateľovi za čas, ktorý vám venoval, alebo 
mu neskôr napíšte ďakovný list. Po určitom 
čase môže uchádzač kontaktovať zamest-
návateľa a spýtať sa na výsledok pohovoru, 
pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Od uchádzačov o zamestnanie sa oča-
káva, že prídu asi 10 minút pred začiatkom 
pohovoru.

Tipy na vhodné oblečenie

Oblečenie by malo elegantné neformálne: 
nie športové, nie krátke sukne ani jasné 
farby. Oblečenie by malo byť čisté, topánky 
vyleštené a mali by ladiť s oblečením. 
Vyhnite sa silným dezodorantom a parfu-
mom a venujte pozornosť detailom, ako 
sú čisté vlasy, nechty a účes. Muži by mali 
byť hladko oholení alebo by mali mať sta-
rostlivo upravenú bradu. Nenoste nápadné 
šperky.
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ČESKÁ REPUBLIKA 
Úradný jazyk ➔ čeština
Politický systém ➔ parlamentná republika
Počet obyvateľov ➔ 10,5 milióna
Hlavné mesto ➔ Praha
Mena ➔ česká koruna (CZK)
Člen EÚ alebo EHP ➔ EÚ
Telefónna predvoľba ➔ +420
Internetová doména ➔.cz

PREČO ÍSŤ PRACOVAŤ DO ČESKEJ REPUBLIKY?

Táto krajina, ktorú tvoria dávne územia Čiech a Moravy, sa nachádza 
na križovatke európskych kultúr. Jej nádherné hlavné mesto Praha 
má živú umeleckú scénu; širší vidiek je posiaty hradmi, historickými 
mestečkami a kúpeľnými mestami.

Hospodárska kríza výrazne zasiahla mnoho českých spoločností. 
Avšak práce v odvetví stavebníctva a v sektore služieb sa zotavili 
pomerne dobre. Miera nezamestnanosti v jednotlivých krajoch 
značne kolíše: na severe a východe majú oveľa vyššiu mieru 
nezamestnanosti než v Prahe a Stredočeskom kraji, ktoré sa tešia 
trvalému záujmu zahraničných investorov a veľkého počtu turistov. 
Voľné pracovné miesta sú všeobecne v oblasti reštauračných služieb 
a maloobchodu, dopyt je po zástupcoch predaja, zamestnancoch 
bezpečnostných služieb, vodičoch kamiónov, kvalifikovaných 
inžinieroch a technikoch a po obsluhe strojov.
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HĽADANIE PRÁCE

Voľné pracovné miesta poskytuje úrad práce 
a zamestnávatelia, hoci mnohí zamestná-
vatelia v Českej republike využívajú služby 
súkromných personálnych agentúr, ktoré 
vám poskytnú informácie o voľných pracov-
ných miestach, keď sa v nich zaregistrujete.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Čo najskôr odpovedzte na oznámenie  
o pracovnej ponuke, ktorá vás zaujíma, 
s prihliadnutím na kritériá uvedené v inze-
ráte. Ak chcete vzbudiť záujem zamestná-
vateľa, veľmi dôležitý je váš prvý kontakt 
s ním.

Ak podávate žiadosť o zamestnanie elek-
tronicky, pošlite sprievodný list v rozsahu 
maximálne jednej strany a štruktúrovaný 
životopis. Svoju žiadosť o zamestnanie 
neposielajte z e-mailovej schránky súčas-
ného zamestnávateľa, e-mailovej adresy 
s prezývkou ani prostredníctvom hromad-
ného mailu.

Do predmetu e-mailu napíšte napríklad 
názov pracovného miesta a v správe jasne 
uveďte prílohy k e-mailu. Svoj životopis 
pošlite ako prílohu.

Je štandardné priložiť k životopisu 
fotografiu?

Áno, je to bežná prax.

Uprednostňujú sa rukou písané 
žiadosti?

Nie, žiadosti o zamestnanie môžu byť 
písané ručne alebo strojom. Pri ručne písa-
nej žiadosti dbajte na to, aby bola čitateľná.

Je životopis vo formáte Europass 
bežne používaný a prijímaný?

Áno, tento formát sa uprednostňuje.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Ak kontaktujete zamestnávateľa telefo-
nicky, lepšie je volať na začiatku pracov-
ného dňa. Pokúste sa hovoriť s osobou 
zodpovednou za vašu oblasť. Pripravte sa 
na otázky – majte poruke pero, poznámkový 
blok a svoj životopis. Odpovedajte stručne 
a k veci a požiadajte o príležitosť stretnúť sa 
osobne. Snažte sa prijať termín, ktorý vám 
navrhnú.

Je potrebné poslať so žiadosťou 
o zamestnanie aj diplomy?

Nie je to potrebné, náboroví pracovníci zvy-
čajne kontrolujú diplomy alebo iné doklady 
vo fáze pohovoru. Uchádzači musia bežne 
predložiť kópie svojich diplomov a dokladov 
po podpise pracovnej zmluvy.

Obvyklý čas medzi uverejnením 
oznámenia o voľnom pracovnom 
mieste a nástupom do zamestnania

Tento čas je variabilný. V inzeráte môže byť 
uvedený presný dátum nástupu do zamest-
nania alebo sa zamestnávateľ a uchádzač 
môžu na termíne nástupu dohodnúť medzi 
sebou.
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Príprava na pracovný pohovor

Náboroví pracovníci očakávajú, že uchá-
dzači budú informovaní o spoločnosti 
(štruktúre, rozsahu činností) a podrobnos-
tiach ponúkanej funkcie. Budú sa uchád-
zača pýtať, prečo chce pracovať konkrétne 
v danej spoločnosti. Uchádzač musí byť pri-
pravený odpovedať aj na otázky týkajúce 
sa jeho odborných znalostí a akýchkoľvek 
iných kvalifikácií (osobné prednosti, schop-
nosť pracovať individuálne alebo v tíme, 
spoľahlivosť, prispôsobivosť a predchádza-
júce skúsenosti). Niektorí zamestnávatelia 
navyše vyžadujú, aby uchádzač absolvo-
val psychodiagnostické testy na preverenie 
jeho osobnosti.

Najbežnejší druh pohovoru je osobný. Prvé 
kolo pohovoru sa však môže uskutočniť pro-
stredníctvom e-mailu. Nové zdroje médií sa 
na vykonávanie pohovorov ešte len začínajú 
používať.

Kto bude prítomný?

Pohovor vedú spravidla jedna až tri osoby.

Podáme si ruky?

Áno, je to bežná prax.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Väčšina stretnutí sa začína krátkym úvod-
ným rozhovorom o osobných údajoch. Po 
ňom nasledujú otázky, ktoré pomôžu per-
sonálnemu pracovníkovi získať podrobnejšie 
informácie o uchádzačovi, jeho očakáva-
niach a kariérnych cieľoch. Tieto otázky sú 
zamerané na vzdelanie a pracovné skú-
senosti. Ďalšia časť pohovoru je o samom 

pracovnom mieste. Uchádzač je informo-
vaný o spoločnosti, jej vnútorných vzťahoch 
a pracovnom prostredí.

Bežné sú tieto otázky: Môžete nám pove-
dať niečo o sebe? Čo očakávate od zamest-
nania v našej spoločnosti? Prečo si myslíte, 
že by sme vás mali zamestnať? Prečo ste 
odišli zo svojho posledného zamestnania? 
Čo ste robili, keď ste boli nezamestnaný? 
Kedy môžete nastúpiť do práce? Aký oča-
kávate plat? Ste ochotný pracovať nadčas?

Na konci pohovoru môžu byť položené 
osobné otázky alebo uchádzač môže 
dostať možnosť vysvetliť svoju motiváciu 
pre dané miesto a preukázať svoje zruč-
nosti a znalosti. Dôležité je správať sa seba-
isto a preukázať záujem o pracovné miesto 
a spoločnosť. S otázkou platu je lepšie poč-
kať, kým ju nastolí zamestnávateľ alebo 
kým povie, že vás chce zamestnať.

Kedy otázka presahuje medze?

Antidiskriminačné právne predpisy sú 
obsiahnuté v zákonných nariadeniach (napr. 
Zákonník práce, zákon o zamestnanosti 
atď.). Nemali by sa klásť otázky týkajúce 
sa politickej orientácie, členstva v politic-
kej strane, náboženského vyznania, rodinnej 
situácie a majetku, partnerských vzťahov 
a rodinného stavu.

Treba predložiť referencie, 
odporúčacie listy alebo doklad 
o bezúhonnosti?

Referencie alebo odporúčacie listy sa 
obvykle nevyžadujú. Zamestnávate-
lia si overujú informácie o poslednom 
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zamestnaní uchádzača telefonicky u jeho 
predchádzajúceho zamestnávateľa.

Pre určité pracovné miesta, ako sú učite-
lia, sudcovia alebo príslušníci polície, sa 
všeobecne vyžaduje doklad o bezúhonnosti. 
Tento doklad vydáva Český podací a overo-
vací informačný národný terminál (Czech 
POINTs) – sieť podporovaných stredísk 
verejnej správy, kde každý občan môže zís-
kať informácie o údajoch, ktoré o ňom vedie 
štát v centrálnych registroch.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Ak chcete vyjednávať o plate, musíte poznať 
výšku platu/mzdy, pretože sadzby v jednot-
livých odvetviach a na rozličných miestach 
môžu byť odlišné. Väčšia šanca vyjednať si 
plat je u súkromných a menších zamestná-
vateľov. Vo veľkých spoločnostiach, verej-
nej alebo štátnej správe alebo v inštitúciách 
financovaných zo štátneho rozpočtu sú 
všeobecne pevne stanovené stupnice plato-
vých tried. Odmena je vyjadrená hodinovou 
alebo mesačnou sadzbou, zriedkavo roč-
nou – okrem prípadov funkcií vrcholového 
manažmentu.

Pravidlá platenej dovolenky sú stanovené 
v zákonníku práce, môžu však byť upra-
vené na základe dohody medzi zamestná-
vateľom a odbormi. V niektorých prípadoch 
možno vyjednávať o ročných prémiách 
a podmienkach, najmä ak sa zmluvy týkajú 
manažérov.

Môžu byť ponúknuté aj ďalšie výhody, napr. 
zľavy na výrobky spoločnosti, stravné lístky, 
lístky do divadla, na plaváreň, peňažné 
poukážky a príspevky na dovolenku. Medzi 
zamestnávateľom a odborovým zväzom 
spoločnosti je možnosť vyjednávať.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Práca na skúšku je nezákonná. Zamestnanci 
musia mať pracovnú zmluvu a za každú 
prácu, ktorú robia, dostávajú plat.

Aká dlhá je štandardná skúšobná 
doba?

Zamestnanec alebo zamestnávateľ môžu 
odstúpiť od pracovnej zmluvy kedykoľvek 
počas skúšobnej doby, ktorá je maximálne 
3 mesiace (6 mesiacov pre manažé-
rov). Dĺžku skúšobnej lehoty možno skrá-
tiť (t. j. na dobu kratšiu ako 3 mesiace). 
Uchádzači vo všeobecnosti akceptujú návrh 
spoločnosti.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady 
spojené s účasťou na pohovore?

Nie, to nie je obvyklé.

Kedy sa dozviem výsledok?

Po určitom čase od pohovoru dostanete 
rozhodnutie zamestnávateľa (ktoré by malo 
byť v písomnej forme). Ak bude kladné 
a vy sa rozhodnete pracovné miesto pri-
jať, obráťte sa na personálneho pracovníka 
(manažéra ľudských zdrojov), informujte ho 
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o svojom rozhodnutí a dohodnite si dátum 
nástupu a ostatné dôležité podrobnosti pra-
covnej zmluvy.

Získanie spätnej väzby a ďalší 
postup

Odmietnutí uchádzači môžu zavolať, aby 
zistili, prečo neboli vybraní, ale nie je to 
bežná prax.

Ako skoro by som mal prísť 
na pohovor?

Neskorý príchod uchádzača o zamestna-
nie na pohovor zvyčajne nie je tolerovaný. 
Bežne sa akceptuje 5 minút, ale nie viac.

Tipy na vhodné oblečenie

Oblečenie by malo byť vhodné pre dané 
pracovné miesto. Pre mužov sa všeobecne 

odporúča tmavý oblek, jednofarebná kra-
vata, kvalitné kožené topánky a kufrík. Pre 
ženy sa odporúča striedmy dvojdielny kos-
tým, nohavicový kostým alebo sako a sukňa 
(sukňa by mala byť po kolená), spolu s kva-
litnými lodičkami, decentným mejkapom 
a účesom, ktorý vám pristane. Šperky len 
ako doplnok ku kostýmu, môže to byť malá 
brošňa, jemný náhrdelník a malé náušnice.

Ďalšie rady

Snažte sa zistiť čo najviac informácií o spo-
ločnosti, jej zamestnancoch a firemnej kul-
túre. Na pohovor sa dobre pripravte, buďte 
pozitívni, snažte sa prispôsobiť firemnej kul-
túre. Nehovorte príliš veľa. Na otázky odpo-
vedajte jasne.
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DÁNSKO 
Úradný jazyk ➔ dánčina
Politický systém ➔ konštitučná monarchia
Počet obyvateľov ➔ 5,6 milióna
Hlavné mesto ➔ Kodaň
Mena ➔ dánska koruna (DKK)
Člen EÚ alebo EHP ➔ EÚ
Telefónna predvoľba ➔ +45
Internetový kód ➔.dk

PREČO ÍSŤ PRACOVAŤ DO DÁNSKA?

V Dánsku nikdy nie ste od pobrežia vzdialení viac než na hodinu cesty. 
Krajina má povesť jednej z najšťastnejších na Zemi a je vychýrená 
dizajnom a remeselnou zručnosťou, ako aj efektívnymi službami 
pre verejnosť. Priepasť medzi bohatými a chudobnými v Dánsku je 
veľmi úzka a väčšina Dánov patrí do prosperujúcej strednej triedy.

Nezamestnanosť je nižšia než európsky priemer a hoci Dánsko 
neuniklo vplyvu hospodárskej krízy, pre zamestnávateľov je stále 
ťažké obsadiť niektoré voľné pracovné miesta, napríklad strojových 
a IT inžinierov, lekárov, psychológov, konzultantov v oblasti IT, 
softvérových vývojárov, farmakológov (odborníkov na lieky) atď.
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HĽADANIE PRÁCE

Zamestnávatelia zverejňujú voľné pracovné 
miesta na svojich webových stránkach 
alebo na oficiálnej stránke http://jobnet.dk. 
Voľné pracovné miesta pre zahraničných 
uchádzačov o zamestnanie možno nájsť aj 
na stránke http://www.workindenmark.dk, 
kam môžete poslať svoj životopis. Zamest-
návatelia niekedy požadujú, aby voľné pra-
covné miesta boli uverejnené na osobitných 
webových stránkach, alebo môžu vyu-
žiť služby náborovej agentúry, aby urobila 
počiatočný výber uchádzačov.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Postup pri uchádzaní sa o zamestnanie je 
opísaný v inzeráte s pracovnou ponukou 
a mal by sa dodržať.

Kontakty medzi uchádzačom a zamest-
návateľom sú obyčajne priame. Pri zasie-
laní žiadosti (zvyčajne elektronicky) je 
veľmi dôležité adresovať ju konkrétnemu 
zamestnávateľovi. Zamestnávateľa kon-
taktujte len v jazyku, ktorý sa vyžaduje 
v inzeráte. Nemusíte spĺňať všetky kvalifi-
kácie, ale musíte hovoriť jazykom odporú-
čaným pre dané voľné miesto. Vždy napíšte 
žiadosť a urobte kontakt sami. Dokumenty 
v cudzom jazyku musia byť overené.

Pri uchádzaní sa o zamestnanie je absolútne 
neprijateľné: nesprávne napísanie názvu 
a adresy spoločnosti, chyby v žiadosti, nelo-
jálnosť voči predchádzajúcim zamestnáva-
teľom, neskorý príchod na pohovor.

„Poradca siete EURES mi poskytol infor-
mácie, ako absolvovať kurz záhradníka 
pre práce v skleníkoch v Dánsku a spojiť 
to s jazykovým kurzom dánčiny a prá-
cou na dánskej farme. Bola to pre mňa 
zaujímavá príležitosť – a spôsob, ako 
rozvíjať nové zručnosti a poznatky pre 
svoj budúci profesionálny život. Roz-
širuje to vaše obzory, robí vás nezá-
vislejšími, buduje vašu sebavedomie 
a rozširuje osobné siete.“
Sarunas, uchádzač o zamestnanie 
z Litvy

Je štandardné priložiť k životopisu 
fotografiu?

Fotografie sa nevyžadujú, aj keď ich prilo-
ženie je čoraz rozšírenejšie.

Uprednostňujú sa rukou písané 
žiadosti?

Nie, nepíšte svoju žiadosť rukou.

Je životopis vo formáte Europass 
bežne používaný a prijímaný?

Životopisy vo formáte Europass nie sú 
u dánskych zamestnávateľov všeobecne 
rozšírené. Očakáva sa, že vypracujete 
osobný a cielený životopis.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Telefonické kontaktovanie podniku sa odpo-
rúča, ak sa rozhodnete poslať spontánnu 
žiadosť. Pomôže vám to konkrétne zame-
rať svoju žiadosť o zamestnanie. V inze-
rátoch s pracovnými ponukami sa uvádza, 

http://jobnet.dk
http://www.workindenmark.dk
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na koho sa obrátiť – pred zaslaním žia-
dosti kontaktujte daný podnik. Svoje otázky 
si dobre pripravte, aby si vás nezapamätali 
ako uchádzača, ktorý ich zbytočne pripravil 
o čas. Nepýtajte sa na plat – táto záležitosť 
sa bude riešiť v priebehu pohovoru.

Je potrebné poslať so žiadosťou 
o zamestnanie aj diplomy?

Nie, ak nie sú výslovne požadované v inze-
ráte s pracovnou ponukou. Žiadosť tvorí 
životopis a sprievodný list, pokiaľ nie je uve-
dené inak.

Obvyklý čas medzi uverejnením 
oznámenia o voľnom pracovnom 
mieste a nástupom do zamestnania

Tento čas býva rôzny, ale približne sú to 
1 až 2 mesiace.

Príprava na pracovný pohovor

Pracovný pohovor je dialóg medzi vami 
a vedúcimi pohovoru, takže sa očakáva, že 
budete aktívne klásť otázky. Otázky si pri-
pravte vopred a pokúste sa zistiť, aké sú 
hodnoty spoločnosti a jej poslanie. Možno 
budete absolvovať aj psychologický test 
a praktickú skúšku.

Kto bude prítomný?

Na pohovore je obvykle prítomných jeden až 
päť vedúcich pohovoru. Dôležité je udržia-
vať náležitý očný kontakt so všetkými oso-
bami. Snažte sa, aby sa všetci cítili zapojení. 
Stretnutie trvá zvyčajne 1 hodinu a uchá -
dzačovi sa často ponúkne šálka kávy alebo 
čaju.

Podáme si ruky?

Podajte si ruky so všetkými prítomnými 
osobami, a to pri privítaní aj pri lúčení. 
Dbajte na pevný stisk ruky a s danou oso-
bou udržiavajte očný kontakt.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Zamestnávatelia venujú zvláštnu pozor-
nosť schopnosti uchádzača splniť požado-
vané kvalifikácie.

Stretnutie má konkrétnu štruktúru. Najprv 
môžete stručne hovoriť o počasí, ako ste sa 
dostali na stretnutie alebo o inej všeobec-
nej téme. Potom sa spoločnosť v krátkosti 
predstaví a uchádzači dostanú príležitosť 
prezentovať sa. Na konci stretnutia sa uchá-
dzač môže pýtať na dané miesto, platové 
a pracovné podmienky, pracovnú zmluvu, 
dovolenku, ďalšie nároky atď.

Stretnutie sa končí informáciami o tom, 
aké budú nasledujúce kroky. Atmosféra 
je vo všeobecnosti priateľská a úprimná 
a od uchádzača sa očakáva rovnaký prí-
stup. Nezabúdajte udržiavať náležitý očný 
kontakt.

Pohovor sa bude týkať najmä pracovných 
tém. Medzi najbežnejšie patria otázky týka-
júce sa vašich silných a slabých stránok, 
ako aj otázka, kde dúfate, že budete o 3 až 
5 rokov. Nevyskytujú sa žiadne zavádzajúce 
otázky. Otázky môžu obsahovať aj osobné 
témy, ako sú domáce zvieratá, deti, šport 
a iné záujmy, ako doplnkový materiál alebo 
ako krátky rozhovor na konci pohovoru.
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Kedy otázka presahuje medze?

V Dánsku existujú antidiskriminačné právne 
predpisy v súlade s pravidlami EÚ týkajúce 
sa pohlavia, veku, zdravotného postihnu-
tia, rasy, náboženských a politických názo-
rov. Nemusíte odpovedať na všetky otázky. 
Sexuálna orientácia a to, či plánujete mať 
viac detí, sa považuje za výhradne súk-
romnú záležitosť.

Je potrebné predložiť referencie, 
odporúčacie listy alebo doklad 
o bezúhonnosti?

Potreba referencií závisí od situácie. Osoby 
poskytujúce referencie budú kontaktované, 
ak si zamestnávateľ nie je istý alebo ak sa 
požaduje vysoká odbornosť, napríklad v ria-
diacich funkciách, alebo ak sa uchádzate 
o akademické miesto. Referencie môžu 
byť od predchádzajúcich zamestnávateľov 
alebo kolegov (očakáva sa od nich, že budú 
reagovať na možné vyžiadanie referencie 
od zamestnávateľa).

Užitočný môže byť odporúčací list. Dobré 
odporúčanie je vždy prospešné. Ak chcete 
pracovať s deťmi či so staršími osobami 
alebo vo finančnom sektore, potrebný je 
doklad o bezúhonnosti.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Existujú štandardné pracovné zmluvy, ale 
spoločnosť môže použiť vlastné. Použite 
štandardnú zmluvu, ak sa chcete uistiť, 
že sa vo vašej individuálnej zmluve na nič 
nezabudne. Môžete si ju kúpiť v ktoromkoľ-
vek kníhkupectve.

Je bežné vyjednávať o plate a pracovnom 
čase, ako aj o sociálnych výhodách, v závis-
losti od úrovne pracovnej ponuky. Odmena 
môže byť za hodinu, týždeň alebo mesiac, 
ale len zriedka je ročná. Mzda za dovo-
lenku je podľa zákonných požiadaviek. Ak 
existuje prémiový systém, mal by sa uviesť 
samostatne.

V závislosti od úrovne práce existuje priestor 
na vyjednávanie o mimoriadnych výhodách. 
Najbežnejšie výhody sú bezplatný telefón, 
noviny, služobné auto, internet atď. Vyjed-
návanie prebieha buď s riaditeľom spoloč-
nosti, alebo s oddelením ľudských zdrojov.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Nie je obvyklá, s výnimkou malého počtu 
profesií. Môžete ju odmietnuť.

Aká dlhá je štandardná skúšobná 
doba?

Bežná je 3-mesačná skúšobná doba.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady 
spojené s účasťou na pohovore?

Náklady na cestu na pracovný pohovor sa 
uhrádzajú len zriedka.

Kedy sa dozviem výsledok?

To je rôzne, ale zvyčajne sa vám zamest-
návateľ ohlási do týždňa od pracovného 
pohovoru. Ak aj iní uchádzači majú rov-
naké kvalifikačné predpoklady, môžete byť 
pozvaní na druhý pohovor.
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Získanie spätnej väzby a ďalší 
postup

Je bežné, že uchádzač znovu zavolá alebo 
sa stretne s vedúcimi pohovoru, aby sa 
dozvedel, v ktorých oblastiach sa môže 
zlepšiť.

Ako skoro by som mal prísť 
na pohovor?

Dáni sú veľmi presní. Radšej príďte o 5 až 
10 minút skôr. Nemusíte potvrdiť svoju 

účasť. Nemôžete neprísť a snažiť sa dohod-
núť nový termín. Prichádza to do úvahy 
iba vtedy, ak máte vynikajúcu kvalifikáciu 
a schopnosti, kvôli ktorým je zamestnáva-
teľ ochotný čakať.

Tipy na vhodné oblečenie

Oblečte sa primerane konzervatívne, nie 
príliš výstredne, ani príliš ležérne. Šperky by 
mali byť decentné a v zásade by nemal byť 
viditeľný žiadny pírsing.
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NEMECKO 
Úradný jazyk ➔ nemčina
Politický systém ➔ federálna parlamentná republika
Počet obyvateľov ➔ 80,5 milióna
Hlavné mesto ➔ Berlín
Mena ➔ euro (EUR)
Člen EÚ alebo EHP ➔ EÚ
Telefónna predvoľba ➔ +49
Internetová doména ➔.de

PREČO ÍSŤ PRACOVAŤ DO NEMECKA?

Najväčší člen Európskej únie má všetko, od miest na svetovej úrovni, 
pekný vidiek až po rozprávkové hrady, impozantné hory, hlboké lesy 
a piesočnaté pláže – a jedinečnú železničnú sieť, ktorá umožňuje 
preskúmať to všetko vo veľkom štýle.

Nemecko je priemyselná veľmoc známa kvalitou výroby a dizajnu, 
najmä v oblasti motorových vozidiel a elektroniky. Krajina dobre 
prestála hospodársku krízu a zaznamenala nárast pracovných miest, 
zatiaľ čo v iných krajinách EÚ došlo k poklesu počtu pracovných 
miest. Uchádzači o zamestnanie nájdu prácu najľahšie na juhu 
a juhozápade, zatiaľ čo nezamestnanosť vo východných spolkových 
krajinách (Länder), napriek tomu, že klesá, je stále takmer dvojnásobná 
oproti situácii na západe. Z hľadiska jednotlivých odvetví je 
dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile na obsadenie technických 
a inžinierskych voľných pracovných miest, ako aj pracovných miest 
v stavebníctve, opatrovateľských službách a pôrodníctve.
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HĽADANIE PRÁCE

Uchádzači o zamestnanie môžu získať vše-
obecnú predstavu o nemeckom trhu práce 
na webových stránkach národných verej-
ných služieb zamestnanosti (pozri záložku 
Odkazy na portáli siete EURES).

Užitočné informácie o živote a práci 
v Nemecku sa nachádzajú aj na webo-
vých stránkach ministerstva hospodárstva 
a technológií, ministerstva práce a národ-
ných verejných služieb zamestnanosti: 
http://www.make-it-in-germany.com

Ďalšie stránky s ponukou pracovných miest 
môžu byť zamerané na konkrétne profe-
sie alebo regióny. Ak máte jasnú predstavu 
o tom, kde chcete žiť, pozrite si webové 
stránky regionálnej tlače.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

V prípade písomných žiadostí vytvorte kom-
pletný súbor obsahujúci žiadosť o zamest-
nanie, životopis, fotografiu a odporúčajúce 
listy. V žiadnom z vašich dokumentov nesmú 
byť gramatické chyby a váš spis musí vyze-
rať dokonale.

Žiadosť o zamestnanie by mala mať najviac 
jednu stranu a životopis by mal byť obme-
dzený na dve strany s uvedením pracov-
nej náplne vašich doterajších zamestnaní 
– alebo môžete priložiť profil zamestnania 
s uvedením svojich zručností a odborných 
znalostí. Štýl zložky by mal zodpovedať 
danému pracovnému miestu.

Ak posielate žiadosť o zamestnanie e-mai-
lom, odporúča sa poslať sprievodný list, 

životopis, fotografiu a odporúčajúce listy – 
všetko v jednom dokumente.

Je štandardné priložiť k životopisu 
fotografiu?

Priloženie fotografie k životopisu nie je 
povinné. Väčšina zamestnávateľov však 
uvíta, ak ju k svojej žiadosti priložíte.

Uprednostňujú sa rukou písané 
žiadosti?

Rukou písané životopisy nie sú uprednost-
ňované, pokiaľ sa to jasne neuvádza.

Je životopis vo formáte Europass 
bežne používaný a prijímaný?

Životopis vo formáte Europass sa často 
používa – popri iných listoch s osobnými 
údajmi. V niektorých prípadoch alebo nie-
ktorých profesiách je výhodnejšie vytvo-
riť si individuálny formát, aby ste sa odlíšili 
od ostatných životopisov.

„Spolupráca medzi pobočkou siete 
EURES v Španielsku a združením inži-
nierov zo Zaragozy priniesla v priebehu 
niekoľkých mesiacov pracovné uplat-
nenie pre vyše 20 inžinierov v malých 
a stredných podnikoch v Nemecku 
a severských krajinách. Týmto pracov-
níkom – a spoločnostiam, v ktorých 
našli prácu – sme poskytli aj podporu 
a praktické informácie na uľahčenie ich 
prechodu.“ 
Teresa Vieitez Carrazoni, poradkyňa 
siete EURES, Španielsko

http://www.make-it-in-germany.com
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Nadviazanie kontaktu po telefóne

Ak budete volať zamestnávateľovi alebo 
oddeleniu ľudských zdrojov, vždy buďte 
zdvorilí a predstavte sa celým menom 
(meno a priezvisko). Odpovede si pripravte 
vopred a odpovedajte vecne.

Ak uvažujete o spontánnej žiadosti, pri-
pravte si, čo chcete povedať, a zrozumiteľne 
vysvetlite, prečo žiadate o pracovné miesto 
týmto spôsobom.

Je potrebné poslať so žiadosťou 
o zamestnanie aj diplomy?

Áno, najmä ak úzko súvisia s profilom 
zamestnania alebo požadovanými zručnos-
ťami. Nie je potrebné priložiť všetky diplomy 
(napr. z počítačového kurzu spred 10 rokov).

Obvyklý čas medzi uverejnením 
oznámenia o voľnom pracovnom 
mieste a nástupom do zamestnania

Pri pracovných miestach, ktoré nevyžadujú 
odbornú prípravu alebo skúsenosti s remes-
lom a živnosťou, to môže byť až mesiac. 
Pri vysoko kvalifikovaných pracovných 
miestach to môžu byť až 3 mesiace.

Príprava na pracovný pohovor

Zamestnávateľ venuje značnú pozornosť 
spôsobu, akým sa prezentujete, vrátane 
vášho oblečenia, účesu a šperkov, vášho 
postoja, reči tela, očného kontaktu a spô-
sobu, akým sa prejavujete. Buďte pripravení 
presvedčiť vedúceho pohovoru, že ste veľmi 
motivovaní získať dané miesto, a preukážte 
to kladením otázok počas pohovoru. 

Vždy sa snažte vopred si zistiť, na akú 
oblasť sa spoločnosť špecializuje a aké 
výrobky vyrába, zistite si odhadovaný počet 
zamestnancov, miesta, kde spoločnosť 
pôsobí doma a v zahraničí, pre prípad, že by 
ste na pohovore dostali otázku, aké sú vaše 
vedomosti o danej spoločnosti.

Vo výnimočných prípadoch a v závislosti 
od pracovného miesta je možné uskutočniť 
prvý pohovor telefonicky. Veľmi málo spo-
ločností používa Skype alebo iné nástroje 
VoIP (prenos hlasu prostredníctvom inter-
netového protokolu).

Kto bude prítomný?

Pohovor zvyčajne vedú dvaja až šiesti ľudia. 
Môžu sa na ňom zúčastniť: majiteľ spoloč-
nosti alebo generálny riaditeľ, osoby v ria-
diacich funkciách, pracovníci z oddelenia 
ľudských zdrojov a kolegovia s rovnakým 
postavením.

Podáme si ruky?

Áno, vedúci pohovoru od vás pri vstupe 
do miestnosti očakávajú podanie ruky.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Áno, pohovor je zvyčajne veľmi dobre štruk-
túrovaný. Začína sa úvodným predstavením 
zástupcov spoločnosti a jej samej. Potom 
je na rade uchádzač. Od tohto bodu bude 
zástupca spoločnosti klásť rôzne druhy 
otázok.

Pred koncom pohovoru má uchádzač prí-
ležitosť položiť dodatočné otázky. Nako-
niec dostane uchádzač ďalšie informácie 
o postupe pri uchádzaní sa o zamestnanie 
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a o tom, kedy mu zamestnávateľ oznámi 
svoje rozhodnutie. Pohovor zvyčajne trvá 
asi hodinu, ale to môže byť rôzne.

Majte na pamäti, že niektoré otázky môžu 
byť zavádzajúce. Na otázky o silných a sla-
bých stránkach alebo o nevhodnej kvalifiká-
cii treba odpovedať opatrne a diplomaticky. 
Svoje slabé stránky sa snažte prezento-
vať ako silné. Napríklad, ak viete, že jed-
nou z vašich slabých stránok je, že nemáte 
trpezlivosť so svojimi kolegami, povedzte, 
že ste zvyknutí žiadať od kolegov, aby dodr-
žiavali termíny, alebo že sa často pýtate 
na ich výsledky.

Ak dostanete otázku, či nemáte pre dané 
miesto privysokú kvalifikáciu, mohli by 
ste odpovedať, že v danej chvíli je to cel-
kom možné, ale že ste si istí, že keď sa sta-
nete súčasťou spoločnosti, zamestnávateľ 
vám nepochybne nájde miesto alebo úlohu, 
ktorá bude vhodnejšia pre vašu kvalifikáciu.

Kedy otázka presahuje medze?

Nemecko má antidiskriminačný zákon 
známy ako Allgemeines Gleichbehandlungs-
gesetz (AGGs) (všeobecný zákon o rov-
nakom zaobchádzaní). V tomto zákone sa 
stanovuje, že otázky o výhradne súkrom-
ných situáciách, ktoré nemajú nič spoločné 
so zamestnaním, nie sú dovolené. Otázky 
o vašom celkovom zdraví, plánovanom 
tehotenstve, finančnej situácii, nábožen-
stve, sexuálnej orientácii atď. sa považujú 
za výhradne súkromné záležitosti.

Je potrebné predložiť referencie, 
odporúčacie listy alebo doklad 
o bezúhonnosti?

Posudky dokazujúce, že ste efektívny a usi-
lovný zamestnanec, sú nevyhnutné na pre-
svedčenie potenciálneho zamestnávateľa, 
aby vás prijal do zamestnania. (Posudok je 
osvedčením, ktoré má každý zamestnanec 
v Nemecku právo dostať od svojho zamest-
návateľa. Jednoduchý posudok obsahuje 
osobné údaje a informácie o type a trvaní 
pracovného pomeru, bez hodnotenia. Kva-
lifikovaný posudok obsahuje aj informácie 
o výkonoch, kvalifikácii a oficiálnom sprá-
vaní sa zamestnanca.) Posudky a kópie 
diplomov je potrebné zaslať spolu so sprie-
vodným listom a životopisom.

Referencie ani odporúčacie listy nie sú 
bežne používané. Nový zamestnávateľ bude 
kontaktovať vášho súčasného alebo pred-
chádzajúceho zamestnávateľa iba vo výni-
močných prípadoch.

V prípade zamestnania vo verejnom sektore 
budete potrebovať doklad o bezúhonnosti, 
ktorý vám na požiadanie vydá miestna poli-
cajná stanica. Pri ostatných zamestnaniach 
zvyčajne nebudete vopred vedieť, či tento 
doklad potrebujete. Zamestnávateľ vás oň 
môže požiadať, keď podpíšete zmluvu.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Vyjednávania o pracovnej zmluve závisia 
od spoločnosti a odvetvia, v ktorom spo-
ločnosť pôsobí. Okrem zamestnaní s pevne 
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stanoveným platom možno o výške platu 
vyjednávať. Pred začiatkom vyjednávania 
si uvedomte, že v Nemecku sa plat vyjad-
ruje ako hodinová alebo mesačná sadzba. 
O otázkach týkajúcich sa výšky platu sa 
rokujte s príslušným vedúcim pracovníkom 
(zuständige Führungskraft).

Okrem platu môžete rokovať o ďalších 
výhodách, ako sú mzda za dovolenku 
a ročné prémie, za predpokladu, že už nie 
sú zahrnuté v pracovnej zmluve spoločnosti.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Niektoré spoločnosti vás môžu požiadať 
o 1 deň práce na skúšku. Odporúča sa túto 
požiadavku neodmietnuť.

Aká dlhá je štandardná skúšobná 
doba?

V nemeckom občianskom zákonníku nie 
je stanovené všeobecné trvanie skú-
šobnej doby, je však obmedzená maxi-
málne na 6 mesiacov. Skúšobná doba 
by sa nemala zamieňať so zamestnaním 
na skúšku, čo je svojou povahou dočasná 
pracovná zmluva (so skúšobnou lehotou 
ako objektívnym dôvodom na obmedzenie).

Uhradí mi zamestnávateľ náklady 
spojené s účasťou na pohovore?

Niektoré spoločnosti by vám mohli uhradiť 
náklady spojené s účasťou na pracovnom 

pohovore, ale neexistuje na to žiadny pred-
pis. Môžete len počkať, či vám ponúknu 
náhradu vašich výdavkov.

Kedy sa dozviem výsledok?

Ak sa spoločnosť rozhodne ponúknuť vám 
pracovné miesto, obvykle vás o tom infor-
muje telefonicky.

Získanie spätnej väzby a ďalší 
postup

Na konci pohovoru by vám zamestnávateľ 
mal vysvetliť ďalšie kroky výberového kona-
nia a ako dlho potrvá. Ak dohodnutý časový 
interval uplynie bez toho, aby sa vám ozval, 
môžete ho kontaktovať a požiadať o ďalšie 
informácie.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Pre nemeckých zamestnávateľov je veľmi 
dôležitá presnosť. 

Tipy na vhodné oblečenie

Oblečte sa v súlade s prácou a funk-
ciou, o ktorú žiadate. Napríklad bankári 
a zamestnanci bánk by mali mať kravatu. 
Nenoste nápadné šperky.
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ESTÓNSKO 
Úradný jazyk ➔ estónčina
Politický systém ➔ parlamentná republika
Počet obyvateľov ➔ 1,3 milióna
Hlavné mesto ➔ Tallinn
Mena ➔ euro (EUR)
Člen EÚ alebo EHP ➔ EÚ
Telefónna predvoľba ➔ +372
Internetová doména ➔.ee

PREČO ÍSŤ PRACOVAŤ DO ESTÓNSKA?

Estónsko je známe svojimi informačnými technológiami – Skype 
vytvorili dvaja Estónci – a svojím stredovekým hlavným mestom 
Tallinn, prímorskými letoviskami, ostrovmi, romantickými hradmi 
a lesmi, ktoré pokrývajú vyše polovicu jeho územia. Aj keď je táto 
krajina zvyčajne označovaná ako najmenší z pobaltských štátov, 
mnohí Estónci sa považujú skôr za severský, než za pobaltský 
štát, pretože ich etnické a jazykové korene sú bližšie fínskym, než 
litovským či lotyšským.

Na konci roku 2011 malo Estónsko najnižšiu úroveň verejného dlhu 
v EÚ. Súperenie o voľné pracovné miesta je v tejto krajine s malým 
trhom práce urputné, najmä v oblasti pracovných miest na úrovni 
riadiacich pracovníkov. Podľa posledných údajov, najmenší počet 
uchádzačov na jedno voľné pracovné miesto je v oblasti služieb, 
predaja a obsluhy strojov a zariadení.
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HĽADANIE PRÁCE

Bežným spôsobom, ako nájsť prácu v Estón-
sku, je pomocou priateľov, inzerátov v novi-
nách, náborových agentúr, internetových 
portálov a verejných služieb zamestnanosti: 
Estónskeho fondu poistenia v nezamestna-
nosti a jeho úradov práce (webové odkazy 
na stránke Odkazy portálu siete EURES). 
Medzi ďalšie užitočné estónske portály 
na hľadanie zamestnania patria: CV-Online 
(http://www.cv.ee) a CV Market (http://www.
cvkeskus.ee).

Všeobecne platí, že na získanie zamestna-
nia je nevyhnutná sieť osobných kontaktov. 
Ak máte spojenie, ktoré vám pomôže získať 
vnútorné informácie, použite ho. Poznáte 
niekoho, kto v danej spoločnosti pracuje? 
Opýtajte sa, či vám môže pomôcť.

A používajte sociálne médiá. Staňte sa 
„fanúšikom“ spoločnosti, v ktorej chcete 
pracovať, na sieti Facebook a sledujte ju 
na sieti Twitter. Získate tak informácie, ktoré 
inak nemusíte nájsť.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

V Estónsku je najbežnejšie uchádzať sa 
o zamestnanie prostredníctvom online 
databázy pracovných miest. Odporúča sa 
použiť elektronickú žiadosť o zamestna-
nie, ktorá by mala byť stručná a konkrétna. 
Každá písomná žiadosť by mala byť čita-
teľná, gramaticky správna, krátka a vecná.

Po zaslaní životopisu a žiadosti budete 
musieť v mnohých prípadoch absolvo-
vať viacero kôl. Tie môžu zahŕňať jazykovú 
skúšku a skúšku vhodnosti na pracovné 

miesto. Nakoniec – ak budete úspešní – 
môžete očakávať pozvanie na pohovor.

Je štandardné priložiť k životopisu 
fotografiu?

Nie je to povinné a je výlučne na žiadate-
ľovi, ako sa rozhodne. Približne v polovici 
žiadostí o zamestnanie v Estónsku je k živo-
topisu priložená fotografia.

Uprednostňujú sa rukou písané 
žiadosti?

Nie, sprievodný list a životopis sa spravidla 
píšu a zasielajú elektronicky. 

Je životopis vo formáte Europass 
bežne používaný a prijímaný?

Vhodnejší je miestny formát životopisu.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Pri príprave na telefonický hovor neza-
budnite mať poruke inzerát o voľnom pra-
covnom mieste, zoznam zručností, svoj 
životopis a poznámkový blok. Vyhľadajte 
správnu kontaktnú osobu – odborníka 
z oddelenia ľudských zdrojov. Prejavte záu-
jem o voľné miesto a opýtajte sa, kam máte 
poslať potrebné dokumenty. Buďte zdvorilí, 
počúvajte, hovorte pomaly a zreteľne, odpo-
vedajte konkrétne a poskytnite informácie 
o referenciách. Buďte aktívni.

Je potrebné poslať so žiadosťou 
o zamestnanie aj diplomy?

Nie, diplomy a osvedčenia o kvalifiká-
cii nenoste so sebou na prvý pohovor. Sta-
čia ich kópie. Predložte len diplom o svojom 

http://www.cv.ee
http://www.cvkeskus.ee
http://www.cvkeskus.ee
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najvyššom vzdelaní. Nemusíte predkladať 
diplom starší než 10 rokov, ak sa netýka 
voľného miesta a požadovaných zručností.

Obvyklý čas medzi uverejnením 
oznámenia o voľnom pracovnom 
mieste a nástupom do zamestnania

Priemerne jeden mesiac.

Príprava na pracovný pohovor

Pred pracovným pohovorom sa dosta-
točne pripravte, aby ste na stretnutí pôsobili 
sebaisto a sústredene. Vezmite si so sebou 
pero a poznámkový blok, aby ste si mohli 
robiť poznámky. Nesadajte si, kým vám to 
ponúknu. Buďte sebavedomí a presvedčiví – 
a nezabudnite sa usmievať.

Kto bude prítomný?

Na pohovore bude obvykle prítomný ofi-
ciálny zástupca zamestnávateľa a perso-
nálni pracovníci, ako aj ostatní uchádzači, 
ak ide o skupinový pohovor. Ak sa zúčast-
níte skúšky, očakávajte prítomnosť 2 až 
10 uchádzačov. Skúšky trvajú zvyčajne 
30 minút až 1,5 hodiny.

Podáme si ruky?

Pri pozdrave je prijateľné podanie ruky, 
nezabudnite však počkať, kým vám zamest-
návateľ podá ruku ako prvý. Buďte pria-
teľskí a otvorení, stojte alebo seďte rovno 
a hovorte nahlas a zreteľne, udržiavajte 
očný kontakt.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Na začiatku pohovoru očakávajte krátke 
„zahriatie“ (všeobecné otázky), po ktorom 
nasledujú konkrétne otázky o vašej osob-
nosti a motivácii.

Potom sa stručne predstavte. Následne 
môžete dostať otázky o vašich silných 
a slabých stránkach, prečo sa zaujímate 
konkrétne o toto voľné miesto, otázky 
o vzdelaní, odbornej príprave a predchá-
dzajúcich zamestnaniach, záľubách, pracov-
ných a platobných podmienkach. Očakáva 
sa, že budete úprimní a priateľskí, ale nie 
príliš familiárni.

Pripravte sa na otázky o povinnostiach, pra-
covných podmienkach, budúcich kolegoch, 
prémiách, plate a všeobecných informáci-
ách o vašom predchádzajúcom zamestnaní, 
aké boli vaše povinnosti a čo bolo dôvodom 
vášho odchodu.

Na konci pohovoru uchádzači zvyčajne 
môžu požiadať o doplňujúce informácie 
o voľnom pracovnom mieste a spoločnosti.

Kedy otázka presahuje medze?

Otázky o súkromnom živote (napr. infor-
mácie o sexuálnej orientácii, náboženstve, 
tehotenstve, chorobách, finančnej situácii) 
sa považujú za prísne súkromné záležitosti.

Je potrebné predložiť referencie, 
odporúčacie listy alebo doklad 
o bezúhonnosti?

Uchádzači by v životopise mali uviesť kon-
taktné údaje dvoch alebo troch osôb, 
ktoré im poskytnú referencie. Môžu to byť 
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predchádzajúci zamestnávatelia alebo kon-
takty zo školy alebo z univerzity. Tieto osoby 
by mali potvrdiť príslušný obsah životopisu 
a poskytnúť profesionálne základné infor-
mácie o kandidátovi.

Pre štátnych zamestnancov je povinný 
doklad o bezúhonnosti. Pri niektorých pro-
fesiách sa vyžaduje potvrdenie z polície 
o čistom trestnom registri (napr. u vodi-
čov o predchádzajúcich dopravných 
priestupkoch).

Vyjednávanie o plate a výhodách

Rokovania o zmluve sa môžu týkať dátumu 
nástupu do práce, platu a prémií. O výške 
platu možno vyjednávať, ale závisí to 
od pracovného miesta a spoločnosti. Plat 
je vo všeobecnosti vyjadrený ako mesačný. 
Mzda za dovolenku je zahrnutá v odmene 
a upravuje sa podľa estónskych zákonov. 
O ročných prémiách nie je možné vyjedná-
vať osobitne.

Môžu byť ponúknuté nasledujúce výhody, 
ale nie sú bežné: služobné vozidlo, úhrada 
cestovných výdavkov, predplatné do telo-
cvične alebo na plaváreň. O týchto výho-
dách možno vyjednávať v súkromnom 
sektore. O mimoriadnych výhodách sa 
rokuje s priamym nadriadeným.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Nie, to nie je obvyklé.

Aká dlhá je štandardná skúšobná 
doba?

Štyri mesiace, resp. 6 mesiacov v prípade 
štátnych/vládnych pracovných miest.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady 
spojené s účasťou na pohovore?

Nie, to nie je pravdepodobné.

Kedy sa dozviem výsledok?

Väčšina (60 %) spoločností vás bude 
o výsledku výberového konania informovať 
do 2 týždňov od pohovoru. Ostatné (40 %) 
neposielajú žiadnu spätnú väzbu.

Získanie spätnej väzby a ďalší 
postup

Zamestnávateľ môže od vás očakávať, že 
sa budete sami ďalej informovať. Po skon-
čení pohovoru sa môžete opýtať, kedy 
môžete očakávať odpoveď. Ak nedosta-
nete žiadnu odpoveď v prisľúbenej lehote, 
môžete zamestnávateľovi zavolať a opý-
tať sa ho na výsledky. Po pohovore môžete 
poslať e-mail s poďakovaním zamestnáva-
teľovi za pohovor – takto preukážete svoj 
záujem a pripomeniete sa mu.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Na pohovore sa veľmi odporúča dochvíľ-
nosť. Oneskorenie bez odôvodnenej príčiny 
nie je prípustné. Príďte o päť minút skôr – 
preukážete tým svoju dochvíľnosť a záujem 
o voľné pracovné miesto.

Tipy na vhodné oblečenie

To závisí od pracovného miesta. Vhodné je 
oblečenie v obvyklom a pohodlnom štýle. Je 
možné vziať si šperky.
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ÍRSKO 
Úradné jazyky ➔ angličtina, írčina
Politický systém ➔ republika
Počet obyvateľov ➔ 4,6 milióna
Hlavné mesto ➔ Dublin
Mena ➔ euro (EUR)
Člen EÚ alebo EHP ➔ EÚ
Telefónna predvoľba ➔ +353
Internetová doména ➔.ie

PREČO ÍSŤ PRACOVAŤ DO ÍRSKA?

Írsko očaruje návštevníkov úchvatným západným pobrežím, vitalitou 
svojho hlavného mesta Dublinu a výnimočnou hudobnou a literárnou 
scénou. V posledných rokoch sa rýchlo modernizovalo, ale stále 
si zachováva svoju povestnú srdečnosť a jedinečné miestne čaro, 
ktoré, zdá sa, vzdoruje vplyvom globalizácie.

Írsko bolo tvrdo zasiahnuté hospodárskou krízou, ktorá sa 
začala v roku 2007, s významnou stratou pracovných miest 
v odvetví stavebníctva, výroby a služieb. Odvetvia ubytovacích 
a stravovacích služieb a informačných a komunikačných technológií 
však zaznamenali rast. Medzi ďalšie významné odvetvia patria 
biotechnológie a farmaceutický priemysel, lekárske nástroje, zelená 
energetika a finančné služby. Na portáli siete EURES sú uvedené 
podrobné informácie o nedostatku pracovnej sily so špecifickými 
zručnosťami v írskych firmách v oblasti vedy, v strojárstve, IT, 
vo finančnom sektore, v predaji a marketingu.
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HĽADANIE PRÁCE

Pri väčšine voľných miest sa od uchádza-
čov vyžaduje, aby buď predložili životo-
pis a sprievodný list, alebo vyplnili žiadosť 
o zamestnanie.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Váš životopis a sprievodný list urobia 
na zamestnávateľa prvý dojem, preto je 
potrebné, aby ste nimi preukázali, že máte 
vlastnosti, vďaka ktorým budete svoju 
prácu vykonávať dobre. Ak žiadate o pra-
covné miesto na írskom trhu, očakáva sa, že 
uvediete príslušné zručnosti pre dané voľné 
miesto a poskytnete príklady, ako tieto zruč-
nosti rozvíjate.

Svoj životopis vždy píšte na kvalitnom 
papieri. Vytlačte ho čiernou farbou na bie-
lom pozadí. Použite rovnakú šablónu/štýl/
materiály, ako v sprievodnom liste. Na svoj 
životopis sa vždy pozerajte ako na marke-
tingový nástroj, ktorý vám pomôže presved-
čiť zamestnávateľa, aby si vás všimol.

Je štandardné priložiť k životopisu 
fotografiu?

Nie, pokiaľ sa to výslovne neuvádza.

Uprednostňujú sa rukou písané 
žiadosti?

Nie, v Írsku nie sú uprednostňované rukou 
písané sprievodné listy.

Je životopis vo formáte Europass 
bežne používaný a prijímaný?

Životopis vo formáte Europass nie je v Írsku 
bežne používaný. Írski zamestnávatelia 
vo všeobecnosti uprednostňujú všeobecný 
formát, ale prijmú aj životopis vo formáte 
Europass. Nezabúdajte, že váš životopis má 
upútať pozornosť zamestnávateľa. Buďte 
konkrétni a pamätajte na to, že cieľom živo-
topisu je upozorniť na svoje schopnosti 
potenciálneho zamestnávateľa.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Nie je obvyklé volať zamestnávateľovi 
okrem prípadov, keď sa chcete opýtať 
na formulár žiadosti alebo na podrobnosti 
o podávaní žiadosti.

Je potrebné posielať so žiadosťou 
o zamestnanie aj diplomy?

Ak proces uchádzania sa o zamestna-
nie zahŕňa zaslanie životopisu a sprievod-
ného listu, pošlite spolu so životopisom 
aj kópie relevantných osvedčení o kvalifi-
kácii. V elektronických formulároch jasne 
uveďte všetky svoje kvalifikácie s poznám-
kou, že osvedčenia sú k dispozícii na požia-
danie. Uchádzač môže byť požiadaný, aby 
na pohovor priniesol originály diplomov.

Obvyklý čas medzi uverejnením 
oznámenia o voľnom pracovnom 
mieste a nástupom do zamestnania

V priemere až 6 týždňov, aj keď niektoré 
pracovné miesta môžu byť jeden deň inze-
rované a nasledujúci deň obsadené.



58 Í R S K O 

Príprava na pracovný pohovor

Príprava je kľúčová pre každý pracovný 
pohovor, čo je vlastne moment, keď sa 
vaša práca skutočne začína. Pred prícho-
dom na pohovor je dôležité zistiť si čo naj-
viac informácií o danej spoločnosti. To vám 
pomôže pripraviť sa na otázky, ako aj pri-
praviť si svoje otázky na osobu, ktorá vedie 
pohovor. Dôležitou súčasťou prípravy je 
venovať čas analýze pracovnej náplne 
a vyzdvihnúť to, čo spoločnosť požaduje 
od vhodného uchádzača. Urobte si zoznam 
zručností, vedomostí, odborných a osob-
ných kvalít, ktoré zamestnávateľ vyžaduje 
a ktoré sú rozhodujúce pre úspech v práci. 
Pripravte si zoznam otázok a odpovedí, 
ktoré sa týkajú vašich profesných cieľov, 
dlhodobých plánov, dosiahnutých úspe-
chov a silných a slabých pracovných strá-
nok. Nezabudnite si vziať svoj životopis 
a mená osôb, ktoré by vám mohli poskyt-
núť odporúčanie.

Kto bude prítomný?

Pohovor vedú zvyčajne dve alebo tri osoby. 
Skúšky môže vykonávať jedna alebo 
viac osôb. Pohovory zvyčajne trvajú asi 
40 minút.

Podáme si ruky?

Pohovory sa takmer vždy začínajú pozdra-
vom a podaním rúk, takže, ak k vám vedúci 
pohovoru vystrie ruku, buďte pripravení 
na potrasenie rúk.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Pohovor sa zvyčajne koná v uzavretej kan-
celárii. Jedna z osôb vedúcich pohovor 

prevezme úlohu vedúceho a predstaví seba, 
komisiu a priebeh pohovoru. Obvykle môžete 
očakávať veľmi formálnu atmosféru a pred-
pokladá sa, že uchádzač sa bude na poho-
vore správať formálne a s rešpektom. Veľká 
väčšina pohovorov bude zameraná na pro-
fesionálne otázky, pričom asi 10 % času sa 
venuje osobným témam. Uchádzači by mali 
objasniť svoje dôvody a motiváciu, prečo sa 
o dané miesto uchádzajú. Ich odpovede by 
mali byť zrozumiteľné a stručné, pričom by 
nemali používať žargón ani akronymy.

Dostanete príležitosť na položenie otázok, 
ale ak nasleduje aj druhý pohovor, počkajte 
a svoje otázky položte až na tomto druhom 
pohovore.

Kedy otázka presahuje medze?

V Írsku sú veľmi prísne antidiskriminačné 
právne predpisy, ktoré tvoria základ výbe-
rového konania. Nemôžete dostať otázku, 
ktorá by sa mohla považovať za diskrimi-
načnú, a odpoveď napr. na otázku „Koľko 
máte rokov?“ môžete odmietnuť. Väčšina 
osobných záležitostí, napr. váš vek, nábo-
ženstvo, sexuálna orientácia atď., sa pova-
žuje za absolútne súkromné.

Je potrebné predložiť referencie, 
odporúčacie listy alebo doklad 
o bezúhonnosti?

V Írsku je veľmi bežné používať referencie 
– obyčajne dve – z ktorých jedna je osobná 
referencia o vašom charaktere atď. a druhá 
od vášho predchádzajúceho zamestnáva-
teľa o vašej práci. Zamestnávatelia nebudú 
kontaktovať osoby poskytujúce referencie, 
pokiaľ sa nechystajú ponúknuť vám zamest-
nanie. Uchádzači by mali získať súhlas 
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príslušnej osoby s jej uvedením v žiadosti 
o zamestnanie ako osoby, ktorá poskytne 
referencie. Dobrými referenciami by mohli 
byť predchádzajúci zamestnávateľ, kňaz, 
farár alebo príslušník Gardy (polícia). Oča-
káva sa od nich, že vypracujú pre zamestná-
vateľa písomnú alebo poskytnú telefonickú 
referenciu o uchádzačovi.

Hoci vo všetkých zamestnaniach sa vyža-
duje, aby mal uchádzač dobrý morálny 
profil, existujú určité zamestnania, napr. 
starostlivosť o deti, opatrovateľské služby, 
v ktorých sa vyžaduje závažnejší doklad 
o charaktere – niektoré z nich môžu vyža-
dovať referencie od polície.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Balík odmien je obvykle stanovený 
pred začatím výberového konania. Preto 
neexistuje veľa priestoru na finančné alebo 
iné dohody.

Odmena môže byť vyjadrená ako hodinová, 
týždenná, mesačná alebo ročná. V odbor-
ných a úradníckych zamestnaniach je zvy-
čajne vyjadrená ako ročný plat, zatiaľ čo 
v stavebníctve, maloobchode, hotelových 
a reštauračných službách je vyjadrená 
v hodinových sadzbách.

Dovolenky, výhody a iné položky nesúvi-
siace s platom sú uvedené na výplatnej 
listine. O plate a iných mimoriadnych výho-
dách vo všeobecnosti sa rokuje s personál-
nym pracovníkom alebo manažérom.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Môžete byť požiadaní o prácu na skúšku 
od 3 do 6 mesiacov.

Aká dlhá je štandardná skúšobná 
doba?

Alternatívou k práci na skúšku môže byť skú-
šobná doba v trvaní až do 1 roka. Výberové 
konanie bude pokračovať, až kým nedosta-
nete oznámenie o prijatí alebo neprijatí.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady 
spojené s účasťou na pohovore?

Je primerané požiadať zamestnávateľa 
o úhradu nákladov spojených s účasťou 
na pohovore, ale dnes musíte byť pripravení 
na odpoveď, že to nemá v rozpočte. V takom 
prípade sa budete musieť rozhodnúť, či ste 
ochotní znášať tieto náklady sami.

Kedy sa dozviem výsledok?

Zamestnávateľ vám vysvetlí ďalší postup 
na prvom pohovore.

Získanie spätnej väzby a ďalší 
postup

Zamestnávatelia poskytnú neúspeš-
ným uchádzačom spätnú väzbu, ak o to 
požiadajú.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Naplánujte si cestu s dostatočným pred-
stihom a na pohovor sa dostavte aspoň 
10 minút pred jeho začiatkom. Zamestná-
vatelia nebudú tolerovať uchádzačov, ktorí 
neprídu na pohovor presne, keďže to môže 
naznačiť problém s ich rozvrhnutím práce.
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Tipy na vhodné oblečenie

Pravidlom je obliecť sa upravene a úhľadne, 
nie je vhodný pírsing na tvári ani na tele.

Ďalšie rady?

Zamestnávatelia očakávajú od uchádzačov, 
že sa budú prezentovať čo najlepšie. Buďte 
úctiví a zdvorilí. Žiadne iné správanie sa 
netoleruje. Veľmi dôležitý je očný kontakt.
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GRÉCKO 
Úradný jazyk ➔ gréčtina
Politický systém ➔ parlamentná republika
Počet obyvateľov ➔ 11,1 milióna
Hlavné mesto ➔ Atény
Mena ➔ euro (EUR)
Člen EÚ alebo EHP ➔ EÚ
Telefónna predvoľba ➔ +30
Internetová doména ➔.gr

PREČO ÍSŤ PRACOVAŤ DO GRÉCKA?

Malé Grécko je veľké svojím vplyvom, od historického prínosu 
k rozvoju civilizácie, až po rozličné pamiatky alebo činnosti, ktoré 
ponúka dnes vrátane viac ako 2 500 ostrovov, očarujúcich pláží, 
nedotknutých tiesňav a romantických zrúcanín.

Dlhová kríza, ktorá sa začala v roku 2010, viedla k prísnym 
úsporným opatreniam a finančným reformám. Nezamestnanosť 
je vysoká, najmä medzi mladými ľuďmi. Mobilita pracovnej sily je 
nízka, s veľkým počtom ľudí, ktorí pracujú v rodinných podnikoch. 
Migranti (väčšinou z Albánska) predstavujú 9,4 % pracovnej sily, 
pričom štvrtina z nich pracuje v stavebníctve. Lodná doprava 
a cestovný ruch sú dve najdôležitejšie grécke odvetvia. Najväčší 
dopyt je po úradníkoch a účtovníkoch, pracovníkoch v oblasti 
obchodu, po ktorých nasledujú stavební robotníci a zamestnanci 
v oblasti služieb (kaderníci, kuchári a čašníci).
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HĽADANIE PRÁCE

Okrem vyhľadávania na portáli siete EURES, 
sledujte aj stránku Odkazy, kde sa nachá-
dzajú grécke národné služby zamestnanosti 
OAED, ktoré spravuje zamestnávateľská 
organizácia Manpower. Kontaktné údaje 
môžete získať na všetkých miestnych úra-
doch práce prostredníctvom odkazu na PES 
index na webovej stránke OAED. Súk-
romné náborové agentúry v Grécku nie sú 
povolené.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Bežný postup pri uchádzaní sa o pracovné 
miesto v Grécku je poslať životopis zamest-
návateľovi e-mailom alebo ho odovzdať 
osobne, prípadne mu zavolať. So životo-
pisom je potrebné poslať podpísaný sprie-
vodný list, v ktorom uchádzač uvedie 
dôvody, prečo sa o dané miesto uchádza.

Je štandardné priložiť k životopisu 
fotografiu?

Fotografia je štandardná, ale nie je povinná, 
s výnimkou odvetvia cestovného ruchu, 
kde ju môžu vyžadovať zamestnávate-
lia v oblasti hotelových a reštauračných 
služieb.

Uprednostňujú sa rukou písané 
žiadosti?

Nie, lepšie je poslať strojom písaný list.

Je životopis vo formáte Europass 
bežne používaný a prijímaný?

Všeobecne platí, že grécky životopis nemá 
viac než dve strany, ale známy je aj formát 

Europass, ktorý tiež možno použiť. Zamest-
návateľa viac zaujímajú zručnosti, pracovné 
skúsenosti, osobnosť a pracovné nasa-
denie uchádzača, než formát životopisu. 
Dbajte na to, aby bol váš životopis pod-
robný a správne štruktúrovaný, so všetkými 
dostupnými referenciami, ktoré sú – ak je to 
potrebné – overené.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Ak voláte zamestnávateľovi, buďte zdvorilí, 
seriózni, ukážte svoj záujem, pozorne počú-
vajte a buďte úprimní.

Je potrebné poslať so žiadosťou 
o zamestnanie aj diplomy?

Nie, pokiaľ vás o to osobitne nepožiadajú. 
Uchádzači by však na stretnutí s náboro-
vým pracovníkom mali mať k dispozícii ove-
rené všetky potrebné dokumenty (diplomy, 
osvedčenia, listy týkajúce sa pracovných 
skúseností).

Obvyklý čas medzi uverejnením 
oznámenia o voľnom pracovnom 
mieste a nástupom do zamestnania

Zvyčajne je to do 1 mesiaca.

Príprava na pracovný pohovor

Pred absolvovaním pohovoru sa odpo-
rúča zistiť si čo najviac informácií o danej 
spoločnosti.

Ak sa na pohovore nemôžete zúčastniť, 
musíte požiadať o nový termín, a to 2 až 
3 dni vopred, ak na to máte vážny dôvod.
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Kto bude prítomný?

V prípade osobného pohovoru môžete byť 
prítomní len vy a vedúci pohovoru. Môžu sa 
uskutočniť dva po sebe nasledujúce poho-
vory s rozličnými osobami. V prípade poho-
voru s prijímacou komisiou bude na ňom 
pravdepodobne prítomných tri až päť osôb. 
V prípade skupinového pohovoru je na roz-
hovor pozvaných mnoho uchádzačov.

Podáme si ruky?

Áno, je slušné a prijateľné podať si ruky 
pred pohovorom a po jeho skončení.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Náborový pracovník sa počas pohovoru chce 
dozvedieť, aké má uchádzač zručnosti a prí-
padné podmienky prijatia. Toto stretnutie 
vedie vedúci oddelenia alebo manažér ľud-
ských zdrojov. Pred náborom sa môžu usku-
točniť dve až štyri stretnutia a skúšky.

Atmosféra na pohovoroch alebo skúškach je 
všeobecne uvoľnená, priateľská a prítomní 
sa snažia o tom druhom čo najviac dozve-
dieť. Pomer medzi osobnými a odbornými 
otázkami počas pohovoru je asi 30:70 %.

Uchádzač musí byť na pohovore aktívny 
a pozorne počúvať otázky. Mal by preja-
viť profesionalitu a dôstojnosť. Ak sa má 
uchádzač kvôli práci presťahovať, nábo-
rový pracovník bude očakávať, že si poradí 
s jazykovou bariérou, ako aj so záležitos-
ťami týkajúcimi sa ubytovania a rodiny.

Kedy otázka presahuje medze?

Otázky týkajúce sa vášho politického 
postoja a osobného života sa považujú 
za výhradne súkromné.

Je potrebné predložiť referencie, 
odporúčacie listy alebo doklad 
o bezúhonnosti?

To závisí od zamestnávateľa. Obyčajne 
nie sú potrebné, ale referencie by mohol 
poskytnúť predchádzajúci zamestnávateľ. 
Referencie by mali potvrdiť kvalitu a zruč-
nosti uchádzača, a tým posilniť jeho pozíciu.

Odporúčacie listy sa zvyčajne nevyža-
dujú, ale musia byť kedykoľvek k dispozícii. 
Pre určité zamestnania v oblasti bezpeč-
nosti a vo vysokých funkciách môže byť 
potrebný doklad o bezúhonnosti.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Štandardné zmluvy obsahujú podmienky 
trvania pracovného pomeru, všeobecnú 
odmenu a mzdu za dovolenku. Je vhodné, 
aby prvý krok urobil zamestnávateľ. Potom 
môžete osobitne prerokovať výšku svojho 
platu a ročných prémií. Ďalšie výhody môžu 
zahŕňať trinásty plat na konci roku, mimo-
riadne zdravotné poistenie, služobné auto 
a provízie. O týchto výhodách by ste mali 
vyjednávať s pracovníkmi ľudských zdrojov 
alebo vedúcim oddelenia.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Nie ste povinní súhlasiť s prácou na skúšku, 
ak ju od vás zamestnávateľ požaduje.
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Aká dlhá je štandardná skúšobná 
doba?

Bežná je 12-mesačná skúšobná doba, ktorá 
je platená. Ak sa zmluva ukončí v tejto 
lehote, prepustený zamestnanec nemá 
nárok na odstupné.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady 
spojené s účasťou na pohovore?

To závisí od zamestnávateľa.

Kedy sa dozviem výsledok?

Celý proces zvyčajne trvá asi mesiac.

Získanie spätnej väzby a ďalší 
postup

Iniciatívu pri organizovaní pokračovania 
pohovoru prevezme obvykle zamestnáva-
teľ. Nie je bežné, aby uchádzač požiadal 
o spätnú väzbu.

Ako skoro by som mal prísť 
na pohovor?

Uchádzač musí byť presný. Na pohovor sa 
odporúča prísť 10 minút pred začiatkom. 
Od zamestnávateľa však rovnakú presnosť 
neočakávajte.

Tipy na vhodné oblečenie

Skontrolujte svoj vzhľad a ubezpečte sa, 
že ste upravení, oholení a dobre oblečení, 
v súlade s normami spoločnosti.
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ŠPANIELSKO 
Úradný jazyk ➔ španielčina
Politický systém ➔ konštitučná monarchia
Počet obyvateľov ➔ 46,7 milióna
Hlavné mesto ➔ Madrid
Mena ➔ euro (EUR)
Člen EÚ alebo EHP ➔ EÚ
Telefónna predvoľba ➔ +34
Internetová doména ➔.es

PREČO ÍSŤ PRACOVAŤ DO ŠPANIELSKA?

Španielsko je známe nielen svojimi slnečnými plážami, ale aj 
zasneženými vrcholkami hôr, drsným vnútrozemím, bujnými 
prírodnými rezerváciami a skalnatými pobrežnými cestami. 
Španielsko navyše patrí medzi krajiny s najvyšším počtom miest 
svetového dedičstva UNESCO.

Španielsko bolo ťažko zasiahnuté hospodárskou krízou. So stúpajúcou 
nezamestnanosťou sa veľký počet zahraničných pracovníkov 
v Španielsku znížil. Ale cestovný ruch a s ním súvisiace odvetvia 
sa dobre zotavili a počet pracovných miest vzrástol aj v oblasti 
IT, umeleckých, rekreačných a zábavných činností a správy. Trendy 
naznačujú, že ďalší rast na trhu práce bude pravdepodobne v oblasti 
služieb, priemyslu a technologického rozvoja. Očakáva sa aj oživenie 
poľnohospodárstva uplatnením nových technológií.
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HĽADANIE PRÁCE

Nájsť si prácu v Španielsku je náročné. Pou-
žite všetky dostupné zdroje (známi, rodinní 
príslušníci, médiá, informačné strediská, 
profesijné združenia atď.), ako aj sieť EURES 
a veľké množstvo fantázie a tvorivosti.

Ak prídete do Španielska hľadať si prácu, 
pripravte sa na čakanie. Aj keď zamestná-
vateľ inzeruje voľné pracovné miesto pomo-
cou služby zamestnanosti, nemusí okamžite 
reagovať na žiadosti.

„Práca v zahraničí rozširuje vaše obzory 
a dáva vám ochutnať nezávislý život. 
Okrem toho vám pomáha budovať si 
sebavedomie a rozširovať osobné siete. 
Ak sa presťahujete, buďte otvorení 
novej kultúre, a tiež pripravení a ochotní 
učiť sa nové veci.“ 
Uchádzač o zamestnanie z Litvy, 
ktorý žije a pracuje v Dánsku

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Najbežnejší spôsob uchádzania sa 
o zamestnanie je poslať životopis so sprie-
vodným listom. List by nemal byť dlhší než 
štyri krátke odseky na jednej strane. Mal by 
byť napísaný jednoducho, výstižne, srdečne 
a formálne. Nezabudnite sprievodný list 
podpísať a uviesť v ňom svoje telefónne 
číslo a úplnú adresu. Použitie rovnaký druh 
písma, okraje a typ papiera ako na životopis.

Neposielajte e-mailom veľké alebo neštan-
dardné súbory. Lepšie je poslať len životo-
pis a sprievodný list a ponúknuť zaslanie 
ďalších informácií, ak to bude potrebné. Ak 
je vaša žiadosť o zamestnanie napísaná 

rukou, dbajte, aby bola čitateľná, a nepou-
žívajte drobné písmo ani farebný atrament.

Je štandardné priložiť k životopisu 
fotografiu?

Fotografia je štandardná, ale nie je povinná. 
Na fotografii by mal byť váš portrét, resp. 
záber po ramená (pokiaľ sa nevyžaduje 
obrázok celej postavy), vhodný pre danú 
funkciu. Uložte ju vo formáte, ktorý v živo-
topise nezaberie príliš veľa miesta.

Uprednostňujú sa rukou písané 
žiadosti?

Nie, sprievodný list by mal byť písaný stro-
jom, pokiaľ nie je uvedené inak.

Je životopis vo formáte Europass 
bežne používaný a prijímaný?

Všeobecne je uprednostňovaný miestny for-
mát životopisu.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Pri telefonovaní, skôr než sa predstavíte, 
zistite, kto je na druhej strane a povedzte, 
s kým chcete hovoriť.

Je potrebné poslať so žiadosťou 
o zamestnanie aj diplomy?

Nie, odporúča sa však nechať si overiť pra-
vosť dokumentov podľa možnosti španiel-
skymi orgánmi.
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Obvyklý čas medzi uverejnením 
oznámenia o voľnom pracovnom 
mieste a nástupom do zamestnania

Tento čas je variabilný.

Príprava na pracovný pohovor

Pripravte sa dostatočne, aby ste sa poho-
voru mohli zúčastniť s jasným vedomím 
o svojich prednostiach, ktoré vás robia ide-
álnym kandidátom na dané miesto.

Je bežné, že vás požiadajú, aby ste absol-
vovali skúšku spôsobilosti na preukázanie 
vašich praktických zručností a vedomostí. 
Okrem toho budete mať pohovor aj s oso-
bou z oddelenia ľudských zdrojov. Obvykle 
sa budete musieť zúčastniť na pohovore 
v priestoroch spoločnosti, aj keď je možné, 
že sa budú dať použiť nové médiá (napr. 
videokonferencia, Skype atď.).

Kto bude prítomný?

Pohovor vedie zvyčajne zamestnáva-
teľ, ďalšia osoba vo vedúcej funkcii alebo 
z oddelenia ľudských zdrojov. 

Podáme si ruky?

Áno, na začiatku a konci stretnutia si prí-
tomní zvyčajne podajú ruky. Je obvyklé 
dotýkať sa druhej osoby (plecia, ramená) 
a ak sú v skupine ženy, nie je neobvyklé 
pobozkať sa na líce (dvakrát). Ak sa vás 
Španiel alebo Španielka oproti vám pokúsi 
pobozkať na líce, neodmietnite to, ale 
nemali by ste takýto bozk iniciovať.

Tip o osobnom priestore: Španieli majú 
radi blízkosť druhých osôb a pri stretnutí 

obyčajne nechávajú menší osobný priestor 
než Severoeurópania.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Nie, pohovor môže byť štruktúrovaný alebo 
neštruktúrovaný, formálny alebo nefor-
málny, pred komisiou alebo v skupine.

Vedúci pohovoru bude s vami diskuto-
vať o vašom životopise so zameraním 
na odbornú prípravu a vzdelanie, ako aj 
na pracovné skúsenosti. Môžu sa pýtať 
na vaše postoje a osobnosť. Budú chcieť zis-
tiť, akí ste, ako sa správate v určitých situá-
ciách a ako zapadáte do tímu.

Okrem zástupcu oddelenia ľudských zdro-
jov môže byť na pohovore prítomný aj tech-
nický špecialista, ktorý bude klásť otázky 
týkajúce sa úloh konkrétneho pracovného 
miesta. Zástupca oddelenia ľudských zdro-
jov sa zameria na osobné a všeobecné zruč-
nosti a pracovné podmienky.

Pred skončením pohovoru môže uchádzač 
položiť ďalšie otázky týkajúce sa praktickej 
dohody o lehote rozhodnutia a oznámenia 
výsledku pohovoru. Pri rozlúčení sa snažte 
ukázať, že ste optimistickí a že očakávate 
dobré správy.

Uvedomte si, že vaša neverbálna komuni-
kácia počas celého pohovoru o vás posky-
tuje informácie, ktoré potvrdzujú alebo 
popierajú to, čo hovoríte. Na otázky týkajúce 
sa chýb alebo kritiky odpovedajte úprimne. 
Všetci robíme chyby. Dôležité je to, ako ste 
sa z danej situácie poučili. Príbeh podajte 
vždy z pozitívneho hľadiska a vyvoďte pozi-
tívne závery.
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Ak sa stretnete s nepríjemnými alebo pro-
vokatívnymi otázkami, pokúste sa zacho-
vať pokoj. Zložité otázky sa bežne používajú 
pri výbere vedúcich pracovníkov, pracov-
níkov v oblasti predaja alebo kontaktu 
so zákazníkmi.

Precvičte si techniku pohovoru na http://
www.todofp.es alebo s inštruktorom 
pre pohovory (simulátorom) na http://www.
educastur.es. 

Kedy otázka presahuje medze?

Zamestnávateľ by sa nemal pýtať 
na výhradne súkromné informácie, ale 
v niektorých prípadoch, najmä ak ste 
žena, sa vás môže spýtať na vašu osobnú 
a rodinnú situáciu a plány. Aj keď sa oča-
káva, že odpoviete na všetky otázky, kedy-
koľvek sa môžete zdvorilo opýtať: „Ako to 
súvisí s pracovným miestom, o ktoré sa 
uchádzam?“

Je potrebné predložiť referencie, 
odporúčacie listy alebo doklad 
o bezúhonnosti?

Áno, tieto dokumenty si prineste na poho-
vor. Je lepšie mať ich poruke, ak by ste ich 
potrebovali. Používanie odporúčacích listov 
alebo referencií sa v posledných rokoch zvý-
šilo. Zoberte si kópie diplomov, odporúčacích 
listov od predchádzajúcich zamestnávate-
ľov, kolegov alebo učiteľov a všetky ďalšie 
dokumenty týkajúce sa informácií vo vašom 
životopise.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Plat je obvykle vyjadrený ako mesačný 
alebo celkový ročný. Ak sa v oznámení 
o pracovnom mieste výška platu neuvádza, 
opýtajte sa odborovej organizácie (nezáleží 
na tom, či ste registrovaní, alebo nie), aký je 
bežný plat pre dané pracovné miesto podľa 
právnych predpisov. V Španielsku existuje 
minimálna mzda a kolektívne zmluvy sú 
značne odlišné, v závislosti od regiónu.

Ak sa zamestnávateľ opýta na vašu pred-
stavu o plate, skúste uviesť dva údaje alebo 
si ponechajte otvorenú možnosť vyjedná-
vať: napríklad X EUR pre začiatok a zvýše-
nie o dohodnutú sumu po preukázaní vašich 
schopností.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Dĺžka práce na skúšku pre pracovníkov je 
stanovená v rozličných typoch pracovných 
zmlúv.

Aká dlhá je štandardná skúšobná 
doba?

Maximálne šesť mesiacov pre kvalifikova-
ných technikov a 2 mesiace pre ostatných 
pracovníkov. V prípade contrato indefinido 
de apoyo a los emprendedores (zmluva 
na dobu neurčitú na podporu podnikateľov) 
je skúšobná doba 1 rok. Počas skúšobnej 
doby môže byť zmluva vypovedaná oboma 
stranami bez udania dôvodu.

http://www.todofp.es
http://www.todofp.es
http://www.educastur.es
http://www.educastur.es
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Uhradí mi zamestnávateľ náklady 
spojené s účasťou na pohovore?

Nie, tieto náklady si zvyčajne hradí uchád-
zač. Táto otázka by mohla byť prerokovaná 
so zamestnávateľom pred pohovorom.

Kedy sa dozviem výsledok?

Tento čas sa u rôznych zamestnávate-
ľov líši. Zamestnávateľ zvyčajne informuje 
uchádzača o výsledku pohovoru krátko 
po jeho uskutočnení, ale nemusí tak urobiť.

Získanie spätnej väzby a ďalší 
postup

Ak v krátkej dobe po pohovore nedostanete 
žiadnu spätnú väzbu, môžete predpokladať, 
že ste neboli vybratí. Nie je zvyčajné infor-
movať neúspešných uchádzačov.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Španieli často nie sú veľmi presní, ale 
uchádzači by nemali meškať. Ak prídete 
5 – 10 minút vopred, máte dosť času 
na vyhľadanie osoby, s ktorou sa máte 
stretnúť.

Tipy na vhodné oblečenie

Ísť na pohovor nie je ako ísť na večierok. 
Keď idete na pohovor, mali by ste mať 
na pamäti, že sa v spoločnosti chystáte pra-
covať. Obvykle stačí byť čistý a upravený. 
Absolventi alebo riadiaci pracovníci, ak sú 
muži, majú obvykle kravatu, ženy topánky 
s vysokým opätkom. Nenoste nápadné 
šperky ani svetlé farby.

Ďalšie rady

V Španielsku je fajčenie zákonom zakázané 
takmer všade a mnohí Španieli ho nemajú 
radi. Uchádzačom sa preto odporúča nefaj-
čiť, aj keď sa im to ponúkne.
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FRANCÚZSKO 
Úradný jazyk ➔ francúzština
Politický systém ➔ prezidentská republika
Počet obyvateľov ➔ 65,6 milióna
Hlavné mesto ➔ Paríž
Mena ➔ euro (EUR)
Člen EÚ alebo EHP ➔ EÚ
Telefónna predvoľba ➔ +33
Internetová doména ➔.fr

PREČO ÍSŤ PRACOVAŤ DO FRANCÚZSKA?

Francúzsko je významným turistickým centrom, ktoré priťahuje 
80 miliónov návštevníkov ročne. Cestovný ruch predstavoval v roku 
2010 vyše 7 % HDP a je významným zdrojom pracovných príležitostí. 

Francúzske hospodárstvo je sociálna trhová ekonomika založená 
na súkromnom vlastníctve. Je to hlavne ekonomika služieb – 
v sektore služieb pracujú tri štvrtiny Francúzov – aj keď priemyselné 
spoločnosti majú stále pomerne veľký podiel na hrubom domácom 
produkte (HDP) a vývoze a zamestnávajú 14 % pracovnej sily. V roku 
2011 malo Francúzsko viac zahraničných investícií do priemyslu, než 
ktorákoľvek iná krajina v Európe, najmä v odvetví chémie, výroby 
a spracovania kovov a v potravinárskom priemysle. V období rokov 
2007 – 2011 vzrástli zahraničné investície do výskumu a vývoja 
v priemere o 12 % ročne.
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HĽADANIE PRÁCE

Najbežnejší spôsob, ako si nájsť prácu 
vo Francúzsku, je poslať zamestnávate-
ľovi motivačný list a životopis. Mnoho voľ-
ných pracovných miest ponúkajú francúzske 
verejné služby zamestnanosti, Pôle emploi 
(http://www.pole-emploi.fr), alebo agen-
túry dočasného zamestnávania, ktoré robia 
nábor aj pre stredno a dlhodobé pracovné 
zmluvy. Na webových stránkach Pôle emploi 
sa každý deň zobrazujú inzeráty v priemere 
zhruba na 150 000 pracovných miest. Žia-
dosť o zamestnanie môžete poslať e-mai-
lom alebo poštou.

Väčšina náborov zahŕňa minimálne jeden 
pohovor so zamestnávateľom.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Životopis mladých absolventov by mal mať 
jednu stranu, resp. maximálne dve strany 
u tých, ktorí sú skúsenejší. Dvojstranový 
životopis je zvyčajne usporiadaný do šies-
tich oddielov.

•	Osobné údaje: meno, adresa, telefónne 
číslo (s medzinárodnou predvoľbou), 
e-mail. Rodinný stav, vek a národnosť sú 
voliteľné (ak ste občanom Európskeho 
hospodárskeho priestoru).

•	Názov: uveďte všeobecný názov pra-
covného miesta, ktoré hľadáte, prípadne 
svoje silné stránky, napríklad „obchodný 
asistent ovládajúci tri jazyky: anglický, 
francúzsky a španielsky“.

•	Prax v profesii: história zamestnaní, vrá-
tane dátumov, pozície, názvu spoločnosti, 

odvetvia a miesta, a podrobné infor-
mácie o vašich povinnostiach, úlohách 
a výsledkoch.

•	Vzdelanie: uveďte dátum skončenia štú-
dia a jeho ekvivalent vo francúzskom 
vzdelávacom systéme.

•	Jazyk a znalosti IT: uveďte svoj rodný 
jazyk a na akej úrovni ovládate francúz-
štinu – čítanie, písanie a hovorenie.

•	Ďalšie informácie, často nazývané 
„Záujmy“. Ak ste žili vo Francúzsku, 
uveďte to.

Váš sprievodný list by nemal byť dlhší než 
jedna strana a mal by byť napísaný stro-
jom (najčastejšie sa posiela e-mailom). 
Preukážte svoj záujem o spoločnosť a zvý-
raznite, ako spĺňate požiadavky na dané 
pracovné miesto.

Je štandardné priložiť k životopisu 
fotografiu?

Je bežné priložiť k životopisu fotografiu, 
najmä pri pracovných miestach, ktoré zahŕ-
ňajú kontakt s klientmi.

Uprednostňujú sa rukou písané 
žiadosti?

Ak to nie je uvedené, pošlite sprievodný list 
písaný strojom. Ak zamestnávateľ využíva 
pri výberovom konaní grafológiu, v inzeráte 
s pracovnou ponukou bude uvedená požia-
davka na vlastnoručne napísaný sprievodný 
list. V súčasnosti však už nie je zákonné 
robiť užší výber uchádzačov len na základe 
grafológie.

http://www.pole-emploi.fr
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Je životopis vo formáte Europass 
bežne používaný a prijímaný?

Aj keď zatiaľ nie je bežný, životopis vo for-
máte Europass je používaný v čoraz väč-
šej miere, najmä vo veľkých spoločnostiach. 
Zamestnávatelia oceňujú najmä oddiel 
o jazykových znalostiach.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Kontaktovať zamestnávateľa telefonicky 
pred pohovorom nie je bežné. Ak sa však 
rozhodnete urobiť tak, mali by ste komuni-
kovať vo francúzštine. Ak nepoznáte meno 
osoby zodpovednej za nábor, zistite si ho 
pred odoslaním svojej žiadosti o zamest-
nanie. Ak sa uchádzate o pracovné miesto 
prostredníctvom náborovej agentúry, oplatí 
sa spýtať sa aspoň na oblasť činnosti a veľ-
kosť spoločnosti.

Je potrebné posielať so žiadosťou 
o zamestnanie aj diplomy?

Nie je potrebné posielať so životopisom aj 
diplomy, ale prineste si ich všetky na poho-
vor. Kópie vašich diplomov s overeným pre-
kladom by sa vám mohli zísť najmä ak sa 
vaše vzdelanie veľmi odlišuje od francúz-
skeho vzdelávacieho systému.

Obvyklý čas medzi uverejnením 
oznámenia o voľnom pracovnom 
mieste a nástupom do zamestnania

Priemerne sú to 3 týždne, ale môže to trvať 
rôzne dlho – od 24 hodín až po niekoľko 
mesiacov.

Príprava na pracovný pohovor

Zamestnávateľ bude venovať osobitnú 
pozornosť vašej presnosti a vášmu cel-
kovému postoju vrátane oblečenia. Poho-
vor môže trvať pol dňa vrátane praktických 
skúšok. Preskúmajte si informácie o spo-
ločnosti, aby ste mohli vyzdvihnúť svoju 
motiváciu na získanie daného miesta.

Kto bude prítomný?

Prvý pohovor je zvyčajne so zástupcom 
oddelenia ľudských zdrojov. V malých fir-
mách alebo živnostenských podnikoch sa 
vo všeobecnosti stretnete s riaditeľom.

Podáme si ruky?

Áno, pred stretnutím a po jeho skončení si 
podajte ruky s vedúcim pohovoru. Francúzi 
kladú veľký dôraz na etiketu a zdvorilosť 
a oceňujú slušné správanie.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Všeobecne platí, že zamestnávateľ pred-
staví spoločnosť. Potom bude od vás očaká-
vať, že preukážete, prečo by na dané miesto 
mali uprednostniť vás pred ostatnými uchá-
dzačmi. Odporúča sa, aby ste upozornili 
na svoje schopnosti a preukázali, ako zod-
povedajú požiadavkám zamestnávateľa 
na plnenie potrieb spoločnosti.

Kedy otázka presahuje medze?

Francúzske antidiskriminačné právne pred-
pisy sú veľmi jasné. Môžete odmietnuť odpo-
vedať na akúkoľvek otázku, ktorá sa zdá 
nevhodná alebo nie je relevantná pre vaše 
uchádzanie sa o dané pracovné miesto.
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Je potrebné predložiť referencie, 
odporúčacie listy alebo doklad 
o bezúhonnosti?

Odporúčacie listy zvyčajne nie sú nutné. 
Odporúča sa však uviesť podrobné infor-
mácie o odborných skúsenostiach, aby 
ste preukázali svoje schopnosti. Niektorí 
zamestnávatelia sa môžu rozhodnúť kon-
taktovať telefonicky alebo e-mailom jed-
ného alebo viacerých zamestnávateľov, 
ktorých ste uviedli v životopise. V niektorých 
zamestnaniach v oblasti bezpečnosti alebo 
verejnej správy budete musieť preukázať, že 
nemáte žiadny záznam v trestnom registri.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Vo všeobecnosti sú údaje o plate zverejnené 
v inzeráte s pracovnou ponukou. Uvádzajú 
sa ako mesačný alebo ročný hrubý plat 
pred odvodmi a zrážkami. Na konci výbero-
vého konania však môže byť určitý priestor 
na vyjednávanie o plate. Okrem toho môže 
byť uvedené, že o plate možno vyjednávať. 
V takom prípade budete musieť preukázať, 
že si zaslúžite viac než je základný ponú-
kaný plat. Pracovnú zmluvu musíte podpísať 
pred nástupom na pracovné miesto alebo 
najneskôr v deň nástupu do práce.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Skúšky sú bežnou súčasťou výberového 
konania. Práca na skúšku sa však bežne 
nepoužíva. Ak budete požiadaní o takúto 
prácu pred podpisom zmluvy, musí byť 
veľmi krátka a nemala by byť použitá 
na výkon prác pre zamestnávateľa.

Aká dlhá je štandardná skúšobná 
doba?

Skúšobná doba sa pohybuje od 1 dňa až 
po niekoľko mesiacov, v závislosti od vašich 
kvalifikácií a typu pracovnej zmluvy. 
Pre pracovné zmluvy na 1 mesiac je to zvy-
čajne jeden týždeň. Toto obdobie sa môže 
raz predĺžiť.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady 
spojené s účasťou na pohovore?

Náklady na cestu na pracovný pohovor 
môžu uhradiť verejné služby zamestnanosti, 
ak je uchádzač registrovaný ako uchádzač 
o zamestnanie a ak požiada o túto podporu 
pred pohovorom.

Kedy sa dozviem výsledok?

Výsledky môžete očakávať za 2 až 4 týždne: 
čím vyššia je úroveň kvalifikácie, tým dlhší 
je proces náboru. Po 4 týždňoch odporú-
čame zavolať náborovým pracovníkom.

Získanie spätnej väzby a ďalší postup

Nie je bežné pýtať sa, prečo ste neboli 
vybraní na pracovné miesto, ale je to 
možné, ak to urobíte taktne. Spätná väzba 
by vám mala pomôcť pri vašich nasledujú-
cich pohovoroch.

Ako skoro by som mal prísť 
na pohovor?

Aj keď Francúzi nie sú príliš presní, najmä 
vo veľkých mestách, ako je Paríž, odporú-
čame prísť 15 minút vopred.
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Tipy na vhodné oblečenie

Štýl oblečenia by mal byť vhodný pre pra-
covné miesto, o ktoré sa uchádzate.
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CHORVÁTSKO 
Úradný jazyk ➔ chorvátčina
Politický systém ➔ parlamentná republika
Počet obyvateľov ➔ 4,3 milióna
Hlavné mesto ➔ Záhreb
Mena ➔ chorvátska kuna (HRK)
Člen EÚ alebo EHP ➔ EÚ
Telefónna predvoľba ➔ +385
Internetová doména ➔.hr

PREČO ÍSŤ PRACOVAŤ DO CHORVÁTSKA?

Príliš veľa návštevníkov Chorvátska obchádza Záhreb, hlavné mesto 
s elegantnou rakúsko-uhorskou architektúrou, so živou umeleckou 
scénou, skvelými nákupnými strediskami a s nespočetným 
množstvom krčiem. Ale miliónom turistov, ktorí každý rok húfne 
smerujú do Chorvátska, by sa to mohlo odpustiť, keďže podľahli čaru 
dalmátskeho pobrežia a jeho 1 000 ostrovov. 

Miera nezamestnanosti je vysoká, najmä medzi mládežou, ale existujú 
stimuly pre investorov a Chorvátsko má dobrý potenciál rozvoja trhu 
práce. Dopyt je v oblasti cestovného ruchu a v sektore pohostinstva, 
najmä v lete. Je tu aj sezónny dopyt po nekvalifikovaných robotníkoch 
v poľnohospodárstve a po lekároch a ostatných zdravotníckych 
pracovníkoch, a to najmä vo vidieckych oblastiach a na ostrovoch. 
Môžu sa vyskytnúť aj príležitosti pre zástupcov cestovných kancelárií 
a učiteľov cudzích jazykov, pre ktorých je daný jazyk materinský.
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HĽADANIE PRÁCE

Prácu hľadajte prostredníctvom osobných 
kontaktov, webových stránok a inzerá-
tov v tlači, alebo pošlite zamestnávateľovi 
spontánnu žiadosť o pracovné miesto. Sú 
tu súkromné agentúry dočasného zamest-
návania, ale voľné pracovné miesta 
vo verejnom sektore musia byť oznámené 
v úradnom vestníku a prostredníctvom 
chorvátskej zamestnaneckej služby.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Sprievodný list by nemal byť dlhší než jedna 
strana a mali by sa v ňom presne uvádzať 
dôvody, prečo ste vy tým správnym uchád-
začom pre danú prácu. Text by mal byť gra-
maticky správny a v súlade s pravidlami 
obchodnej komunikácie. Text by mal byť 
zrozumiteľný a ľahko čitateľný.

Je štandardné priložiť k životopisu 
fotografiu?

Áno, odporúča sa priložiť fotografiu.

Uprednostňujú sa rukou písané 
žiadosti?

Nie, uprednostňujú sa strojom písané 
žiadosti.

Je životopis vo formáte Europass 
bežne používaný a prijímaný?

Áno, pokojne môžete poslať životopis 
vo formáte Europass.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Ak je k dispozícii telefónne číslo, možno nad-
viazať kontakt po telefóne. Mnoho zamest-
návateľov však uvádza, že nie je možné 
získať informácie po telefóne.

Je potrebné poslať so žiadosťou 
o zamestnanie aj diplomy?

Áno, ak je to uvedené v oznámení o voľnom 
pracovnom mieste.

Obvyklý čas medzi uverejnením 
oznámenia o voľnom pracovnom 
mieste a nástupom do zamestnania

Od niekoľkých dní až po niekoľko mesia-
cov, v závislosti od miesta. Výberové kona-
nia na vysoko kvalifikované miesta, ako 
aj na zamestnanie vo verejných inštitúci-
ách, môžu trvať dlhšiu dobu. Nekvalifiko-
vané miesta alebo miesta v malých firmách 
môžu byť obsadené rýchlo.

Príprava na pracovný pohovor

Prvý dojem je veľmi dôležitý. Budú si vší-
mať, ako ste sa na pohovor obliekli. Okrem 
toho sa budete musieť predstaviť na zák-
lade svojho životopisu. Najbežnejšie otázky 
sa týkajú vašich silných a slabých stránok. 
Zistite si informácie o spoločnosti, aby ste 
boli oboznámení s jej každodennými čin-
nosťami a požiadavkami na prácu, o ktorú 
sa uchádzate. Ak máte v danej spoločnosti 
kontakty, využite ich na pomoc pri získaní 
výhody.

Pred pohovorom sa môžu konať písomné 
a ústne skúšky (psychologické, odborné).
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Zamestnávateľa včas informujte, ak o pra-
covné miesto už nemáte záujem.

Kto bude prítomný?

Buď jedna osoba, alebo skupina osôb, 
v závislosti od spoločnosti.

Podáme si ruky?

Áno. Podľa etikety si najprv podáte ruky 
so ženami, potom s najdôležitejšou osobou, 
a napokon s ostatnými.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Štruktúra pohovorov je rozličná, ale sú tu 
niektoré spoločné charakteristiky. Atmo-
sféra je zvyčajne formálna. Osoby, ktoré 
vedú pohovor, sa predstavia, a potom vás 
vyzvú, aby ste sa prezentovali, uviedli, aké 
máte vzdelanie, aké sú vaše predchádza-
júce pracovné skúsenosti, osobitné zruč-
nosti a schopnosti, záujmy, a prečo sa 
uchádzate o dané pracovné miesto.

Zamestnávatelia obvykle kladú otázky týka-
júce sa vášho životopisu, predchádzajúcich 
pracovných skúseností a očakávaní. Poho-
vor trvá asi 1/2 hodiny.

Svoje otázky si odložte na koniec pohovoru, 
dbajte na to, aby boli stručné a nezachá-
dzajte príliš do podrobností.

Kedy otázka presahuje medze?

Podľa chorvátskeho antidiskriminačného 
zákona, ktorý nadobudol platnosť v roku 
2009, sa nesmú klásť otázky týkajúce sa 
náboženstva, etnického pôvodu, sexuál-
nej orientácie alebo tehotenstva. Môžete 

odmietnuť odpovedať na otázky týkajúce sa 
vášho súkromného života.

Je potrebné predložiť referencie, 
odporúčacie listy alebo doklad 
o bezúhonnosti?

V Chorvátsku nie sú potrebné referencie 
ani odporúčacie listy, pokiaľ sa to neuvá-
dza. Niektoré spoločnosti a inštitúcie vyža-
dujú úradné potvrdenie o čistom trestnom 
registri.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Zamestnávatelia často stanovia plat 
a výhody, takže priestor na vyjednávanie 
je obmedzený. V každom prípade platí, že 
o plate možno vyjednávať len v súkromnom 
sektore; vo verejnom sektore sú platy sta-
novené zákonom. Platy sú vyjadrené ako 
mesačné a mali by zahŕňať nárok na dovo-
lenku. O prémiách a ďalších výhodách 
možno vyjednávať osobitne.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Z právneho hľadiska nie je možná 1-dňová 
práca na skúšku.

Aká dlhá je štandardná skúšobná 
doba?

Dĺžka skúšobnej doby je obvykle od 1 
do 3 mesiacov.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady 
spojené s účasťou na pohovore?

Zamestnávateľ nie je povinný uhradiť 
náklady spojené s účasťou na pohovore.
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Kedy sa dozviem výsledok?

Na konci pohovoru sa môžete vedúceho 
pohovoru opýtať, kedy budú oznámené 
výsledky. Zamestnávateľ obvykle informuje 
o výsledkoch týždeň alebo dva po pohovore.

Získanie spätnej väzby a ďalší 
postup

Po pohovore môžete zavolať vedúcemu 
pohovoru, a požiadať ho o spätnú väzbu.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Odporúčame, aby ste prišli o 10 – 15 minút 
skôr, aby ste si mohli zorganizovať a skon-
trolovať svoje dokumenty a pripraviť sa. Ak 
predpokladáte, že sa oneskoríte, alebo ak 
sa na pohovore nemôžete zúčastniť, infor-
mujte o tom zamestnávateľa.

Tipy na vhodné oblečenie

Vhodne a slušne oblečený uchádzač urobí 
oveľa lepší dojem, než uchádzač oblečený 

v džínsoch a tričku. Treba sa vyhnúť príliš 
nápadným šperkom a doplnkom, extrém-
nym účesom alebo farbeným vlasom. 
Váš osobný vzhľad by mal odrážať vzhľad 
potenciálneho zamestnanca.

Ďalšie rady

Vaše správanie počas pohovoru môže mať 
vplyv na výsledok. Ak preukážete sebave-
domie, nadviažete očný kontakt s osobami, 
ktoré vedú pohovor, a pevne im stisnete 
ruku pri podávaní, urobíte na budúceho 
zamestnávateľa priaznivý dojem.

Nehovorte zle o bývalých zamestnávate-
ľoch. Držte sa všeobecných otázok týkajú-
cich sa spoločnosti a pracovného miesta, 
o ktoré sa uchádzate, a nepýtajte sa príliš 
na plat, výhody a dni voľna.

A napokon, dbajte na to, aby ste hovorili 
o svojich kladných vlastnostiach, a nesú-
streďte sa na záporné alebo slabé stránky, 
aj keď sa vás na ne opýtajú.
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TALIANSKO 
Úradný jazyk ➔ taliančina
Politický systém ➔ parlamentná republika
Počet obyvateľov ➔ 59,7 milióna
Hlavné mesto ➔ Rím
Mena ➔ euro (EUR)
Člen EÚ alebo EHP ➔ EÚ
Telefónna predvoľba ➔ +39
Internetová doména ➔.it

PREČO ÍSŤ PRACOVAŤ DO TALIANSKA?

Taliansko má všetko – od závideniahodnej klímy, rozmanitej krajiny, 
historických a umeleckých pokladov, až po milovanú národnú 
kuchyňu. Taliani si vedia vychutnávať dobrý život, chrániť rodinu, 
kultúrne tradície a nádherné prostredie.

Od roku 2012 nábor v Taliansku zaznamenal nárast. Podľa posledných 
zistení došlo na trhu k výraznému zvýšeniu podielu ponuky vysoko 
kvalifikovaných pracovných miest, najmä pre odborníkov v oblasti 
IT, výroby a stavebníctva, ako aj pre technických špecialistov 
v administratíve a v sektore financií a bankovníctva. Vzrástol aj 
dopyt po robotníkoch a kvalifikovaných pracovníkoch a klesol dopyt 
po úradníkoch a predajcoch. Taliansko má tradične veľký počet 
pracovných miest pre sezónnych pracovníkov, najmä vzhľadom 
na významný cestovný ruch. Spoločnosti majú problém naplniť asi 
20 % voľných pracovných miest.
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HĽADANIE PRÁCE

Uchádzači o zamestnanie v Taliansku si 
zvyčajne začnú hľadať prácu na inter-
nete. Všetky miestne verejné služby 
zamestnanosti a noviny majú webové 
stránky s ponukou pracovných miest. 
Ministerstvo práce má nové webové 
stránky s ponukami pracovných miest: 
http://www.cliclavoro.gov.it. Bežné je tiež 
poslať zamestnávateľovi spontánnu žia-
dosť o zamestnanie so životopisom. Ďalšou 
možnosťou je kúpiť si miestne noviny alebo 
navštíviť miestne verejné služby zamestna-
nosti alebo súkromné pracovné agentúry.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Štandardný postup pri uchádzaní sa 
o zamestnanie v Taliansku je poslať aktu-
álny životopis spolu so sprievodným listom, 
a to e-mailom alebo poštou.

Pri elektronickej žiadosti jasne uveďte, 
o akú prácu sa uchádzate, a v nastaveniach 
svojho e-mailového účtu si aktivujte mož-
nosť potvrdenia o prečítaní.

V prípade písomnej žiadosti je veľmi dôle-
žitá úprava a vzhľad sprievodného listu. 
Sprievodný list by mal byť štruktúrovanejší 
než elektronická žiadosť.

Telefonicky si overte stav prijatia svo-
jej žiadosti. Ak vaša žiadosť spoločnosť 
zaujme, zamestnávateľ by vás mal kon-
taktovať v priebehu niekoľkých dní. Ak tak 
neurobí, znamená to, že ste neboli vybraní. 
Životopisy sa však archivujú dlhšiu dobu 
a zamestnávateľ vás môže telefonicky oslo-
viť s ponukou voľného miesta, o ktoré ste sa 
uchádzali predchádzajúci rok.

Ak žiadate o zamestnanie spontánne, 
vaša žiadosť musí byť gramaticky správna 
a dobre napísaná, ale musí aj vzbudiť silný 
záujem. Ako inak môžete upútať pozornosť 
zamestnávateľa, ak ide o miesto, ktoré nie 
je voľné?

Je štandardné priložiť k životopisu 
fotografiu?

Nie, ale ak chcete, môžete ju priložiť.

Uprednostňujú sa rukou písané 
žiadosti?

Nie, neposielajte rukou písaný list.

Je životopis vo formáte Europass 
bežne používaný a prijímaný?

Áno, formát Europass sa uprednostňuje.

„Prostredníctvom siete EURES som si 
zabezpečila stáž v dizajnérskom štú-
diu v meste Senigallia v severnom 
Taliansku. Zároveň som absolvovala 
taliansky jazykový kurz, ktorý sa uká-
zal byť skvelým miestom na stretnutie 
s ľuďmi z celého sveta a na nadviaza-
nie nových priateľstiev mimo zamest-
nania. Na osobnej úrovni to bola veľmi 
cenná skúsenosť, pretože som sa nau-
čila, ako zvládnuť každodenný život 
v krajine tak odlišnej od mojej vlasti – 
a v novom jazyku. Na odbornej úrovni 
sa stáž ukázala ako veľmi úspešná, 
pretože krátko nato som dostala stále 
zamestnanie ako produktová dizajné-
rka v Dánsku.“
Ebba, uchádzačka o zamestnanie 
zo Švédska

http://www.cliclavoro.gov.it
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Nadviazanie kontaktu po telefóne

Ak nadväzujete prvý kontakt telefonicky, 
buďte zdvorilí a hovorte plynule a správne. 
Požiadajte hneď o stretnutie a nezabud-
nite sa opýtať na kontaktné údaje prísluš-
nej osoby.

Je potrebné poslať so žiadosťou 
o zamestnanie aj diplomy?

Nie, ale prineste si ich všetky na pohovor 
(talianska byrokracia je veľmi prísna).

Obvyklý čas medzi uverejnením 
oznámenia o voľnom pracovnom 
mieste a nástupom do zamestnania

Čo najskôr, hneď ako je novoprijatý zamest-
nanec k dispozícii.

Príprava na pracovný pohovor

Ak sa o dané miesto obzvlášť zaujímate, 
zistite si informácie o spoločnosti alebo 
zamestnávateľovi; pouvažujte nad tým, 
čo by od vás chceli počuť. Výhodou by 
mohlo byť, ak budete spoločenskí, ochotní 
a nadšení.

Kto bude prítomný?

V závislosti od voľného pracovného miesta 
to môže byť zamestnávateľ, vedúci oddele-
nia, pracovník oddelenia ľudských zdrojov 
alebo dokonca osoba špeciálne poverená 
vedením pohovorov – takže zúčastniť by sa 
mohla buď jedna osoba, alebo celá komisia. 
Písomné skúšky sa zvyčajne robia v skupi-
nách. Pohovor alebo skúška trvajú spravidla 
maximálne 1 hodinu.

Podáme si ruky?

Áno, je to obvyklé.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Pohovor sa zvyčajne začína rozhovorom 
o predchádzajúcich pracovných skúsenos-
tiach uchádzača. Atmosféra je formálna. 
Uvoľnenie atmosféry závisí od vedúceho 
pohovoru alebo zamestnávateľa. 

Zamestnávateľ venuje pozornosť nielen 
spôsobu, akým hovoríte a vystupujete, ale 
aj či sú váš zovňajšok a oblečenie vhodné 
pre voľné miesto. Snažte sa dobre vysvet-
liť svoju motiváciu.

Keď zamestnávateľ vysvetlí povinnosti 
a prácu, ktorá sa má vykonávať, uchádzač 
sa môže spýtať na čokoľvek, čo mu nie je 
jasné. Otázky sa môžu týkať povahy a doby 
trvania pracovnej zmluvy, platových pod-
mienok a akýchkoľvek iných záležitostí.

Kedy otázka presahuje medze?

Uchádzači by sa nemali báť neodpove-
dať na otázky o svojom osobnom živote. 
Zamestnávateľ by nemal požadovať 
výhradne súkromné informácie.

Je potrebné predložiť referencie, 
odporúčacie listy alebo doklad 
o bezúhonnosti?

Pre uchádzača je vždy výhodou, ak predloží 
referencie alebo odporúčacie listy (od pred-
chádzajúcich zamestnávateľov, univerzit-
ných profesorov atď.) na podporu svojich 
predchádzajúcich pracovných skúseností 
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alebo na dosvedčenie svojich zručností 
a schopností.

Vyjednávanie o plate a výhodách

O finančných a zmluvných podmienkach 
sa v Taliansku nediskutuje. Ak zamestna-
nie prijmete, podpíšete zmluvu, v ktorej sú 
uvedené všetky informácie a opis finanč-
ných a pracovných podmienok. Vyjednáva-
nie o plate, dovolenke, prémiách atď. závisí 
od zamestnávateľa a kolektívnych zmlúv 
(CCNL).

Najbežnejšie nepovinné výhody v Talian-
sku sú stravné lístky, služobný mobilný tele-
fón alebo služobné vozidlo. Vyjednávanie 
o plate a nepovinných výhodách prebieha 
s pracovníkmi oddelenia ľudských zdrojov.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Zamestnávateľ vás môže požiadať 
o 1-dňovú prácu na skúšku alebo o skú-
šobnú dobu. Môžete ich odmietnuť, ak skú-
šobná doba presiahne zákonom stanovenú 
lehotu (ktorá závisí od konkrétnej kolektív-
nej zmluvy).

Aká dlhá je štandardná skúšobná 
doba?

Neexistuje štandardná skúšobná doba.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady 
spojené s účasťou na pohovore?

Pre určité pracovné miesta môže byť uchá-
dzačovi v niektorých prípadoch ponúknutá 
úhrada niektorých alebo všetkých nákladov 
spojených s účasťou na pohovore.

Kedy sa dozviem výsledok?

Ak budete prijatí, bude na vašom novom 
zamestnávateľovi, aby vám to ozná-
mil. Zamestnávateľ by mal konkretizovať 
na pohovore, koľko času bude potrebovať 
na rozhodnutie.

Získanie spätnej väzby a ďalší 
postup

Ak chcete poznať výsledok vášho pohovoru 
alebo sa chcete opýtať viac otázok, môžete 
zavolať alebo poslať e-mail.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Veľmi dôležitá je presnosť. Ak nemôžete 
prísť na stretnutie, mali by ste to čo naj-
skôr oznámiť.

Tipy na vhodné oblečenie

V niektorých spoločnostiach existuje eti-
keta obliekania. To isté platí pre šperky. 
Všeobecné pravidlo znie: ak neviete nič 
konkrétnejšie, zvoľte si elegantný a poho-
dlný štýl.
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ISLAND 
Úradný jazyk ➔ islandčina
Politický systém ➔ parlamentná republika
Počet obyvateľov ➔ 320 000
Hlavné mesto ➔ Reykjavík
Mena ➔ islandská koruna (ISK)
Člen EÚ alebo EHP ➔ EHP
Telefónna predvoľba ➔ +354
Internetová doména ➔.is

PREČO ÍSŤ PRACOVAŤ NA ISLAND?

Island je ostrov prírodných krás so sopkami, s ľadovcami, gejzírmi 
a bahennými sopkami. Nebojte sa Vikingov – Islanďania sú priateľskí, 
stoickí a vtipní, a ich hlavné mesto Reykjavík je bezpečné a má 
vidiecky šarm.

Nezamestnanosť na Islande bola v minulosti veľmi nízka, okolo 1 %. 
To sa zmenilo v dôsledku finančnej krízy a kolapsu bánk v roku 2008, 
keď nezamestnanosť stúpla nad 8 %, aj keď odvtedy už klesla. 
Hospodárska kríza viedla aj k oživeniu cestovného ruchu, vzhľadom 
na devalváciu miestnej meny. Rast v odvetví vývoja softvéru 
priniesol potrebu kvalifikovaných pracovníkov IT, pričom nedostatok 
kvalifikovaných pracovníkov je aj v kovopriemysle, vrátane zváračov 
a hutníkov. Krajina potrebuje aj lekárov, pretože mnoho islandských 
lekárov sa presťahovalo za prácou do zahraničia.
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HĽADANIE PRÁCE

Ak nehovoríte islandsky, najlepší spôsob, 
ako hľadať prácu, je prostredníctvom siete 
EURES. V prípade niektorých voľných pracov-
ných miest musíte vyplniť online formulár 
žiadosti na adrese http://www.vinnumalas-
tofnun.is/eures. Pri ostatných môžete poslať 
svoju žiadosť priamo zamestnávateľovi. 
Formulár žiadosti o zamestnanie vyplňte 
podľa možnosti čo najpodrobnejšie.

Takisto sa môžete bezplatne zaregistro-
vať v jednej alebo vo viacerých súkromných 
zamestnaneckých agentúrach (ráðnin-
garþjónustur), sledovať inzeráty s pracov-
nými ponukami v miestnych novinách alebo 
si podať vlastný inzerát.

Môžete sa obrátiť na miestnu pobočku 
vášho odborového zväzu (stéttarfélag): 
majú k dispozícii informácie o aktuál-
nom vývoji zamestnanosti vo vašej profe-
sii a môžu vám poradiť, kde začať hľadať.

Nezabúdajte, že v malej komunite, akou 
je Island, veľmi dobre funguje aj ústne 
sprostredkovanie, a mnohí uchádzači si hľa-
dajú prácu prostredníctvom rodinných kon-
taktov a iných osobných sietí. 

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Najbežnejším postupom pri uchádzaní sa 
o zamestnanie je poslať životopis a sprie-
vodný list. Životopis by nemal nikdy pre-
siahnuť dve strany a mal by byť vecný 
a aktuálny. V sprievodnom liste by malo byť 
uvedené, prečo sa zaujímate o dané voľné 
pracovné miesto a prečo ste tou správnou 
osobou na jeho obsadenie.

Ak sa uchádzate o zamestnanie spontánne, 
pokúste sa odovzdať svoju žiadosť priamo 
osobe, ktorá bude mať na starosti výberové 
konanie. Urobíte tým lepší dojem.

Je štandardné priložiť k životopisu 
fotografiu?

Áno, fotografie v životopisoch sú veľmi 
časté. Fotografiu si dobre vyberte: mali by 
ste na nej byť sami a na prázdnom pozadí. 
Fotografie z pláže alebo víkendovej oslavy 
nie sú dobrým nápadom.

Uprednostňujú sa rukou písané 
žiadosti?

Vôbec nie: rukou písané sprievodné listy sa 
všeobecne považujú za neprofesionálne.

Je životopis vo formáte Europass 
bežne používaný a prijímaný?

Formáty typu Europass sú dlhé a veľmi 
podrobné. Dôležitejšie je, aby bol životopis 
stručný a jasný, nie viac ako dve strany.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Ak sa o zamestnanie uchádzate telefo-
nicky, nezabúdajte, že Islanďania nie sú prí-
liš formálni. Napriek tomu je obvyklé sa na 
začiatku rozhovoru  predstaviť a povedať,  
prečo voláte. Dávajte pozor, aby ste neho-
vorili príliš dlho, a nikdy neprerušujte osobu, 
s ktorou sa rozprávate.

Je potrebné poslať so žiadosťou 
o zamestnanie aj diplomy?

Kvôli rovnocennosti a uznaniu na Islande 
by ste si diplom mali dať posúdiť. To uľahčí 

http://www.vinnumalastofnun.is/eures
http://www.vinnumalastofnun.is/eures
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zamestnávateľom vyhodnotiť vaše znalosti 
a zručnosti. Môže vám to tiež pomôcť dostať 
lepšie zamestnanie s vyšším platom.

Základný princíp je, že platné kvalifikácie 
na vykonávanie profesie vo vašej domov-
skej krajine sú platné aj v ostatných kraji-
nách EHP. V celom EHP by mali byť uznané 
vyššie stupne vzdelania, 3 roky akademic-
kého štúdia (bakalársky stupeň) a stredo-
školské odborné vzdelanie.

Za koordináciu postupov uznávania zodpo-
vedá ministerstvo školstva, vedy a kultúry. 
Avšak ostatné ministerstvá zabezpečujú 
uznávanie pre svoje príslušné oblasti, naprí-
klad ministerstvo zdravotníctva zodpovedá 
za uznávanie lekárskych a zdravotníckych 
profesií. Najlepšie miesto, kde začať zbie-
rať informácie, ktoré budete potrebovať, 
je http://www.menntagatt.is, národné refe-
renčné miesto pre posudzovanie a uznáva-
nie kvalifikácií.

Obvyklý čas medzi uverejnením 
oznámenia o voľnom pracovnom 
mieste a nástupom do zamestnania

V profesiách s nízkou kvalifikáciou sa 
od uchádzačov spravidla očakáva, že nastú-
pia v priebehu niekoľkých dní alebo najne-
skôr do mesiaca. Pri vysoko kvalifikovaných 
odborných profesiách je väčší priestor 
na vyjednávanie. Bežný je jeden až tri 
mesiace.

Príprava na pracovný pohovor

Než pôjdete na pohovor, pripravte sa. Pre-
čítajte si informácie o spoločnosti na jej 
webových stránkach a majte pripravené 
odpovede na akékoľvek otázky, ktoré by 

mohli byť položené. Môžu to byť tieto otázky: 
Aké sú vaše silné a slabé stránky? Ako by 
ste opísali seba ako pracovníka? Prečo ste 
odišli zo svojho posledného zamestnania? 
Ukážte, že máte záujem dozvedieť sa čo 
najviac o danej spoločnosti a voľnom pra-
covnom mieste.

Kto bude prítomný?

Zo strany zamestnávateľa môžu byť prí-
tomné jedna až štyri osoby. Všeobecne 
platí, že čím špecializovanejšie je pracovné 
miesto, tým viac osôb vedie pohovor.

Podáme si ruky?

Pri formálnych príležitostiach, ako sú pra-
covné pohovory, si osoby vždy podajú ruky. 
Podanú ruku pevne stisnite a nadviažte 
očný kontakt. Slabé potrasenie rúk nie je 
dobrý začiatok.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Pohovory obvykle trvajú 30 minút až jednu 
hodinu. Nemajú žiadnu konkrétnu štruktúru. 
Najlepšie je prezentovať sa podľa možnosti 
čestne a nepreceňovať ani nepodceňovať 
svoje zručnosti. Buďte zdvorilí a snažte sa 
byť pokojní.

Zamestnávatelia chcú počas pohovoru zis-
tiť, kto ste. Nebuďte prekvapení, ak položia 
otázky o vašom osobnom živote. Osobné 
témy zaberú zvyčajne len malú časť poho-
voru a používajú sa len na uvoľnenie atmo-
sféry. Zamestnávateľ by už mal poznať 
základné údaje o vašich skúsenostiach 
z vášho životopisu. Využite túto príležitosť 
a porozprávajte podrobnejšie o svojich zruč-
nostiach a prečo ste najlepším uchádzačom. 

http://www.menntagatt.is
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Zároveň sa snažte zamestnávateľa pre-
svedčiť, že prispejete niečím, čo zlepší kva-
litu spoločnosti, a že ste ochotní usilovne 
na tom pracovať.

Cenia sa akékoľvek vaše otázky o povahe 
zamestnania, ale je lepšie počkať, kým si 
nebudete istí, že vás prijali, a až potom sa 
opýtať na plat, pokiaľ s tým zamestnávateľ 
nezačne ako prvý.

Na konci pohovoru vám zamestnávateľ 
obvykle oznámi, kedy môžete od neho čakať 
odpoveď. Ak tak neurobí, je pravdepodobné, 
že o vás nemá záujem. Ak vás zamestná-
vateľ nekontaktuje v lehote, ktorú vám 
oznámil, najlepšie bude ho jednoducho kon-
taktovať a opýtať sa na výsledok.

Aj keď najlepšie sa prezentujete osobne, ak 
sa na pohovore nemôžete zúčastniť, overte 
si, či zamestnávateľ môže viesť pohovor 
vo forme konferenčného hovoru. Na Islande 
sú čoraz populárnejšie aj videokonferencie.

Kedy otázka presahuje medze?

Antidiskriminačné právne predpisy na Is -
lande sú pomerne jasné. Zamestnávateľ sa 
vás môže opýtať, či ste vydatá/ženatý alebo 
či máte deti. Nemôže sa pýtať na vašu 
sexuálnu orientáciu, vaše politické názory 
ani či plánujete mať deti. Ak tieto otázky 
dostanete, najlepšie je zdvorilo upozor-
niť, že tieto otázky sú vám nepríjemné a že 
máte pochybnosti o tom, či sú zákonné.

Je potrebné predložiť referencie, 
odporúčacie listy alebo doklad 
o bezúhonnosti?

Vo svojom životopise uveďte najmenej 
dve osoby, napríklad bývalého zamestná-
vateľa alebo učiteľa, ktorí vám dajú dobré 
referencie. Nezabudnite ich vopred požia-
dať o súhlas. Mali by vedieť, ako pracujete, 
a potvrdiť, že máte zručnosti a prístup k práci, 
ktoré prezentujete vo svojom životopise.

Odporúčacie listy vám môžu pomôcť, ale 
väčšina zamestnávateľov si radšej získa 
referencie sama. Napriek tomu v životo-
pise uveďte, že máte odporúčacie listy, 
a buďte pripravení ich na pracovnom poho-
vore predložiť.

Niektorí zamestnávatelia vyžadujú overe-
nie od vašich miestnych úradov, že nemáte 
žiadny záznam v trestnom registri. Toto je 
zvlášť bežné v zamestnaniach poskytujú-
cich ošetrovateľské a upratovacie služby, 
v ktorých ste ponechaní sami, často v súk-
romných domoch alebo úradoch.

Vyjednávanie o plate a výhodách

O platoch a dĺžke pracovnej zmluvy sa môže 
vyjednávať na pohovore alebo po rozhodnutí 
o prijatí. V islandskom pracovnom práve sa 
stanovuje, že pracovnú zmluvu by ste mali 
mať najneskôr do 2 mesiacov po nástupe 
do zamestnania. V zmluve by mal byť uve-
dený váš plat. Vždy je možnosť dohody 
o výške vášho platu. Máte nárok na jeden 
pohovor raz za rok so svojím zamestnáva-
teľom, aby ste diskutovali o plate.

Najbežnejším bodom rokovania je výška 
vašej mesačnej mzdy. Ak máte zamestnanie, 
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v ktorom často pracujete nadčas, bolo by 
dobré vyjednávať o hodinovej sadzbe. Mzda 
za dovolenku a prémie sú pevne stanovené, 
nemožno o nich vyjednávať.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Práca na skúšku zvyčajne nie je potrebná, 
pretože na Islande je veľmi jednoduché pri-
jímať a prepúšťať ľudí, a výpovedná lehota 
na začiatku zamestnania je veľmi krátka. 
Za každý deň, ktorý odpracujete, by ste mali 
dostať plat.

Aká dlhá je štandardná skúšobná 
doba?

Ak máte dohodnutú skúšobnú dobu, zvy-
čajne je na 1 až 3 mesiace. Ak zamestná-
vateľ nemá v úmysle zaplatiť vám za toto 
obdobie, mali by ste to odmietnuť a infor-
movať riaditeľstvo úradu práce alebo odbo-
rový zväz.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady 
spojené s účasťou na pohovore?

Veľmi zriedka, s výnimkou vysoko kvali-
fikovanej odbornej práce. Rozhodnutie je 
na zamestnávateľovi.

Kedy sa dozviem výsledok?

Zamestnávatelia neradi kontaktujú ľudí, 
aby im oznámili, že neboli prijatí. Preto je 
dobré kontaktovať zamestnávateľa 1 týž-
deň po skončení výberového konania, aby 
ste zistili, aký je stav voľného miesta. Bež-
ným pravidlom je, že ak ste neboli pri-
jatí do 1 mesiaca po skončení výberového 
konania, zamestnávateľ nemá v úmysle vás 
zamestnať.

Získanie spätnej väzby a ďalší 
postup

Odporúča sa iniciatívne kontaktovať 
zamestnávateľa a požiadať ho o výsledok 
pohovoru. Ukážete tým, že máte záujem, 
a v prípade potreby vezmete veci do vlast-
ných rúk. 

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Islanďania sú veľmi presní, pokiaľ ide 
o prácu. Preto je nevyhnutné, aby ste 
na pohovor prišli načas.

Tipy na vhodné oblečenie

Oblečte sa pohodlne a elegantne alebo kon-
venčne. Nenoste príliš veľa šperkov. Šperky 
u mužov, okrem zásnubného prsteňa alebo 
obrúčky, sa v islandskej spoločnosti prijí-
majú s nevôľou.

Ďalšie rady

Islanďania majú radi ľudí, ktorí si pomôžu 
sami, a nedbajú príliš na formality a hierar-
chiu. Majte to na pamäti a použite všetky 
spôsoby na získanie práce. Buďte aktívni.

„Počítať s cezhraničným trhom práce 
pri hľadaní zamestnania znamená nové 
príležitosti a zvyšuje vaše šance nájsť 
si nové pracovné prostredie. Zabezpečte 
si dostatok informácií, usporiadajte si 
dokumenty, prijmite výzvu a okúste 
novú kultúru bez problémov spojených 
so sťahovaním.“
Sarah O’Brien, koordinátorka siete 
EURES, Scheldemond cezhraničný 
región, Holandsko
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CYPRUS 
Úradné jazyky ➔ gréčtina, turečtina
Politický systém ➔ prezidentská republika
Počet obyvateľov ➔ 870 000
Hlavné mesto ➔ Nikózia
Mena ➔ euro (EUR)
Člen EÚ alebo EHP ➔ EÚ
Telefónna predvoľba ➔ +357
Internetová doména ➔.cy

PREČO ÍSŤ PRACOVAŤ NA CYPRUS?

Na Cypre nájdete stopy 10 000 rokov civilizácie, ako aj množstvo 
vychytených turistických destinácií. Ďaleko od letovísk sa nachádzajú 
dediny a zrúcaniny presiaknuté typickými vôňami Stredomoria. 
Málo známa je skutočnosť, že na Cypre je aj jedno z najjužnejších 
európskych lyžiarskych stredísk.

Pokiaľ ide o prácu, krajina zaznamenala pokles v stavebníctve, 
v odvetví hotelových a gastronomických služieb, ako aj v oblasti 
obchodu a maloobchodu. Nezamestnanosť v posledných rokoch 
výrazne vzrástla, najmä medzi mladými ľuďmi. Najlepšie vyhliadky 
na zamestnanie pre osoby so stredoškolským vzdelaním sú 
v obchode, kde môžu pracovať ako asistenti predaja a pokladničný 
personál, ďalej tu nájdu prácu čašníci, opatrovatelia/opatrovateľky 
detí a osôb odkázaných na pomoc a pekári. Osoby s vyšším vzdelaním 
si pravdepodobnejšie nájdu prácu v oblasti účtovníctva a financií, IT, 
telekomunikácií a elektrotechniky.
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HĽADANIE PRÁCE

Uchádzači môžu hľadať voľné pracovné 
miesta prostredníctvom oddielu na por-
táli siete EURES, ktorý je venovaný Cypru, 
na úradoch verejných služieb zamestna-
nosti alebo v súkromných zamestnaneckých 
agentúrach či novinách. Užitočné odkazy 
možno nájsť na stránke Odkazy portálu 
siete EURES.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Najbežnejší spôsob, ako sa uchádzať o pra-
covné miesto, je poslať strojom napísaný 
list a životopis. V prípade nekvalifikova-
ných zamestnaní je postup pri uchádzaní 
sa o zamestnanie zvyčajne ústny. Ak uchá-
dzača vyslali verejné služby zamestnanosti, 
bude vydaný štandardný referenčný list – 
ktorý vyplní budúci zamestnávateľ, s uvede-
ním svojho konečného rozhodnutia – a ten 
sa odovzdá úradu práce.

Ak sa budete uchádzať o voľné pracovné 
miesto, ktoré ste našli na portáli siete 
EURES, nezabudnite uviesť národné refe-
renčné číslo. Elektronické a písomné žia-
dosti by mali obsahovať sprievodný list 
dlhý maximálne jednu stranu, ktorý by mal 
byť výstižný a napísaný na stroji. Tento list 
adresovaný zamestnávateľovi alebo organi-
zácii, ktorá inzerovala pracovné miesto, by 
mal obsahovať dôležité údaje neuvedené 
v životopise. Vždy by mal byť podpísaný.

Je štandardné priložiť k životopisu 
fotografiu?

Áno, na Cypre sa fotografie k životopisu 
bežne prikladajú.

Uprednostňujú sa rukou písané 
žiadosti?

Nie, uprednostňuje sa strojom písaný list.

Je životopis vo formáte Europass 
bežne používaný a prijímaný?

Áno, je celkom bežný a pre cyperských 
zamestnávateľov zrozumiteľný.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Prvé kontakty pri hľadaní práce na Cypre 
sú väčšinou telefonické. Ako potenciálny 
uchádzač by ste sa mali opýtať, či je voľné 
pracovné miesto stále aktuálne, a zistiť si 
podrobnosti o postupe pri uchádzaní sa 
o zamestnanie.

Je potrebné poslať so žiadosťou 
o zamestnanie aj diplomy?

Vždy je potrebná kópia diplomu, a to zvy-
čajne hneď na začiatku uchádzania sa 
o zamestnanie. Overenie pravosti doku-
mentácie sa vyžaduje zriedkavo, s výnim-
kou regulovaných profesií, pri ktorých sa 
vyžaduje registrácia, ako sú lekári, archi-
tekti, inžinieri atď.

Obvyklý čas medzi uverejnením 
oznámenia o voľnom pracovnom 
mieste a nástupom do zamestnania

Po dohode obidvoch strán sa zamestnanie 
spravidla začína od nasledujúceho kalen-
dárneho mesiaca pri zamestnaniach pla-
tených mesačne alebo od nasledujúceho 
týždňa pri nekvalifikovaných zamestna-
niach platených týždenne.
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Príprava na pracovný pohovor

Uchádzač by mal mať všeobecnú pred-
stavu o činnosti spoločnosti, jej veľkosti atď. 
Zamestnávatelia obvykle venujú pozornosť 
celkovému výzoru a oblečeniu uchádzača. 
Uchádzači by sa mali prezentovať sebaisto 
a zdvorilo.

Kto bude prítomný?

Nezabúdajte, že väčšina podnikov na Cypre 
sú malé subjekty, v ktorých vlastník je záro-
veň riaditeľom a personálnym manažérom. 
Pohovor vedie zvyčajne riaditeľ alebo per-
sonálny manažér.

Podáme si ruky?

Na Cypre je zvykom podať si ruku s osobou, 
ktorú stretnete prvýkrát.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Pracovné pohovory nemajú žiadnu kon-
krétnu štruktúru. Môžu vás požiadať, aby 
ste sa predstavili a povedali niečo o svo-
jich kladných a záporných stránkach, ako aj 
o svojej kvalifikácii a skúsenostiach v súvis-
losti s opisom práce.

Otázky sa najčastejšie týkajú kvalifikácie 
a skúseností, napríklad: Prečo si myslíte, 
že ste vhodní na toto miesto? Aké sú vaše 
skúsenosti v tejto oblasti? Čo očakávate 
od tohto pracovného miesta? Pri menej kva-
lifikovaných profesiách môže zamestnáva-
teľ požiadať uchádzača, aby preukázal svoje 
zručnosti na mieste.

Kedy otázka presahuje medze?

Na Cypre existujú antidiskriminačné zákony 
a zákony na ochranu osobných údajov. 
Uchádzač počas pohovoru nie je povinný 
odpovedať na výhradne súkromné otázky 
ani poskytnúť dôverné informácie, napríklad 
o svojej sexuálnej orientácii.

Mal by som predložiť referencie, 
odporúčacie listy alebo doklad 
o bezúhonnosti?

Referencie a odporúčacie listy sa zvyčajne 
používajú pre miesta vo vysokých funk-
ciách. Ak uchádzač uvádza osoby, ktoré 
poskytnú referencie, mal by o tom vopred 
príslušnú osobu informovať a požiadať ju 
o súhlas s uvedením jej mena, telefón-
neho čísla a funkcie v spoločnosti vo svo-
jom životopise.

Pre regulované profesie sa zvyčajne vyža-
duje doklad o bezúhonnosti ako dôkaz o čis-
tom trestnom registri.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Na Cypre sú podmienky zamestnania oby-
čajne stanovené v kolektívnych zmlu-
vách. Uchádzačom sa odporúča informovať 
sa o podmienkach týchto zmlúv. Kolek-
tívne zmluvy však nie sú záväzné v zmysle 
zákona a v mnohých prípadoch sú mzdy 
a ďalšie výhody dohodnuté medzi zamest-
návateľom a zamestnancom.

Zamestnávatelia sú povinní písomne infor-
movať zamestnanca o podmienkach 
ponúknutého zamestnania do 1 mesiaca 
od začiatku zamestnania. Tento dokument 
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by mal obsahovať informácie o mzde, pra-
covnom čase, ročnej dovolenke atď.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Obe strany sa môžu dohodnúť na práci 
na skúšku, ale takáto práca nie je stano-
vená zákonom ani kolektívnymi zmluvami.

Aká dlhá je štandardná skúšobná 
doba?

Zvyčajne je to 1 mesiac.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady 
spojené s účasťou na pohovore?

Nie, na Cypre to nie je bežná prax.

Kedy sa dozviem výsledok?

Všeobecné pravidlo o tom, kedy budú uchá-
dzači informovaní o výsledku pohovoru, 
neexistuje.

Získanie spätnej väzby a ďalší 
postup

Nie je zvykom dávať spätnú väzbu všetkým 
uchádzačom. Uchádzači však na všetky 
svoje písomné otázky spravidla dostanú 
včasnú odpoveď.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Uchádzačom sa odporúča prísť na pohovor 
načas. Ak sa nemôžete zúčastniť, oznámte 
to vopred.

Tipy na vhodné oblečenie

Uchádzačom sa odporúča obliecť sa ele-
gantne a pohodlne a vyhnúť sa extrémom.

Ďalšie rady

Ak sa uchádzate o prácu na Cypre zo zahra-
ničia, ubezpečte sa, že voľné pracovné 
miesto je stále aktuálne. Môžete to urobiť 
priamym kontaktovaním zamestnávateľa.
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LOTYŠSKO 
Úradný jazyk ➔ lotyština
Politický systém ➔ parlamentná republika
Počet obyvateľov ➔ 2 milióny
Hlavné mesto ➔ Riga
Mena ➔ lotyšský lats (LVL), od roku 2014 ➔ euro (EUR)
Člen EÚ alebo EHP ➔ EÚ
Telefónna predvoľba ➔ +371
Internetová doména ➔.lv

PREČO ÍSŤ PRACOVAŤ DO LOTYŠSKA?

Jedno z najlepšie strážených tajomstiev Európy, lotyšské živé hlavné 
mesto Riga, ktoré je domovom vyše tretiny obyvateľov tejto krajiny, 
sa môže pochváliť úžasnou secesnou architektúrou a ako jedno 
z bývalých stredovekých hanzových miest má dlhú a hrdú históriu 
v oblasti obchodovania a medzinárodného obchodu.

Lotyšský trh práce sa zotavil z hospodárskej krízy a v súčasnosti 
je stabilný, s rastúcou zamestnanosťou. Niektoré odvetvia už 
pociťujú nedostatok odborníkov: dopyt je po odborníkoch v oblasti 
IT, po technikoch a vysoko kvalifikovaných odborníkoch v priemysle. 
Uchádzači, ktorí si chcú nájsť zamestnanie v Lotyšsku, by mali 
byť flexibilní a mali by sa vyznačovať viacerými schopnosťami, 
napríklad založiť a viesť podnik, dobre ovládať IT, mať komunikačné 
schopnosti a hovoriť po lotyšsky a/alebo anglicky a/alebo rusky.
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HĽADANIE PRÁCE

Najbežnejší spôsob, ako nájsť prácu 
v Lotyšsku, je prostredníctvom osobných 
kontaktov, sociálnych sietí a štátnej agen-
túry pre zamestnanosť (NVA).

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Na podporu žiadosti sa obvykle vyža-
duje životopis a sprievodný list. Obvykle sa 
zasielajú e-mailom, ale niekedy aj poštou. 
Ak sa uchádzate o sezónnu alebo nekvalifi-
kovanú prácu, môžete tak urobiť telefonicky, 
pretože zamestnávatelia spravidla robia 
pre tento druh prác predbežný výber.

Hoci väčšina lotyšských podnikov hor-
livo prispôsobuje svoje postupy západo-
európskym normám, ktoré sú (vo väčšine 
prípadov) menej formálne, mnoho lotyš-
ských spoločností je stále hierarchických, 
čo sa týka štruktúry a kultúry riadenia. To 
isté platí aj v prípade ich postoja k náboru 
nových zamestnancov.

Sprievodný list je veľmi dôležitý a mal by 
byť dôveryhodný a presvedčivý. Zamestná-
vatelia hľadajú uchádzačov, ktorí rozumejú 
ich podnikaniu, poslaniu a trhu. Falošné 
pracovné skúsenosti alebo iné nesprávne 
informácie sú neprijateľné. Uchádzač by 
mal vždy pristupovať k zamestnávateľovi 
s rešpektom.

Je štandardné priložiť k životopisu 
fotografiu?

Je len na vás, či k svojmu životopisu prilo-
žíte fotografiu alebo nie. Niektorí zamest-
návatelia však fotografiu požadujú, najmä 

na pracovné miesta v oblasti zákazníckeho 
servisu.

Uprednostňujú sa rukou písané 
žiadosti?

Nie, najbežnejší spôsob uchádzania sa 
o zamestnanie v Lotyšsku je poslať strojom 
napísaný sprievodný list.

Je životopis vo formáte Europass 
bežne používaný a prijímaný?

Áno, životopis môže byť predložený buď 
v miestnom, alebo v európskom štýle, 
pokiaľ je konkrétne zameraný, výstižný 
a dobre napísaný.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Účinnejšie než posielať svoj životopis rozlič-
ným spoločnostiam je nadviazať úzky kon-
takt s personálnym manažérom spoločnosti 
a telefonicky zistiť viac o postupe pri uchá-
dzaní sa o zamestnanie.

Je potrebné posielať so žiadosťou 
o zamestnanie aj diplomy?

V prípade potreby musia byť predložené 
kópie diplomov a iné doklady o vašich 
kvalifikáciách.

Obvyklý čas medzi uverejnením 
oznámenia o voľnom pracovnom 
mieste a nástupom do zamestnania

Priemerne jeden mesiac.
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Príprava na pracovný pohovor

Vo všetkých spoločnostiach sa všeobecne 
používajú pohovory a testy na zistenie psy-
chologických a charakterových čŕt alebo 
praktických zručností. Zamestnávatelia sa 
nezameriavajú len na odborné stránky, ale 
aj na ľudské kvality.

Veľmi dôležité je preukázať motiváciu 
zamestnať sa, spôsobilosť a ochotu. Musíte 
byť čestní a vysvetliť, čo a ako môžete zlep-
šiť. Ukážte, že by ste naozaj radi pracovali 
pre danú spoločnosť.

Kto bude prítomný?

V menších spoločnostiach vykonáva poho-
vor riaditeľ spoločnosti alebo vedúci úseku. 
Vo väčších spoločnostiach sú na pohovore 
spravidla tri osoby vrátane riaditeľa spoloč-
nosti alebo konkrétneho oddelenia a perso-
nálneho pracovníka.

Podáme si ruky?

Pri pozdrave je prijateľné podanie ruky, 
nezabudnite však počkať, kým vám zamest-
návateľ podá ruku ako prvý.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

V Lotyšsku sú pohovory zvyčajne formálne. 
Zamestnávatelia môžu viesť tzv. „testo-
vacie pohovory“, ktoré sa môžu realizovať 
telefonicky alebo v skupine, s cieľom určiť 
favorita.

Pohovor s jedným uchádzačom trvá zried-
kavo dlhšie ako 1/2 hodiny. Otázky pre všet-
kých uchádzačov sú veľmi podobné, ak je 
pohovor oficiálny a formálny. Od uchádzača 

sa očakáva, že sa na pohovor pripraví a bude 
oboznámený so spoločnosťou a s pracov-
ným miestom. Uchádzači môžu klásť otázky 
o pracovnom mieste a povinnostiach, 
na ktoré zatiaľ nedostali odpoveď.

Kedy otázka presahuje medze?

Existujú rozličné dokumenty, v ktorých sa 
zakazuje akákoľvek diskriminácia na zá  -
klade rasy, etnického pôvodu, náboženstva, 
zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej 
orientácie, pohlavia, spoločenského posta-
venia, jazyka, politických názorov atď. 
Zákonné práva obvykle nie sú porušované, 
ale existuje určitý odpor k odlišnosti.

Diskriminačné sú otázky, ktoré sa pýtajú 
na rodinný stav uchádzača alebo či plánuje 
mať deti. Za diskriminačné možno pova-
žovať aj otázky týkajúce sa veku, rodin-
ného stavu, osobných informácií (výška, 
hmotnosť atď.). Niekedy sa na získanie 
týchto informácií používajú triky: naprí-
klad zamestnávatelia môžu od uchádzača 
požadovať zaslanie fotografie celej postavy 
alebo môžu urobiť „stresový pohovor“, 
počas ktorého testujú správanie potenciál-
nych zamestnancov v nepríjemnej situácii, 
ich tvorivosť atď. Je to zaujímavá metóda, 
avšak hranica medzi zákonnými spôsobmi 
a porušením práv uchádzačov je tenká.

Je potrebné predložiť referencie, 
odporúčacie listy alebo doklad 
o bezúhonnosti?

Odporúčacie listy môžu byť v Lotyšsku uži-
točné, pretože osobné kontakty sú veľmi 
bežným a účinným spôsobom hľadania si 
zamestnania. Referencie a odporúčacie listy 
môžu byť súčasťou formálneho postupu 
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pri uchádzaní sa o zamestnanie. Môžu byť 
od vášho predchádzajúceho zamestnáva-
teľa alebo kolegov, ale nie od príbuzných.

Pre niektoré pracovné miesta je povinné 
predložiť doklad o bezúhonnosti.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Pred podpisom zmluvy musia zamestna-
nec a zamestnávateľ prerokovať pracovné 
podmienky: výšku mzdy, ako často bude 
mzda vyplácaná, pracovný čas a nadčasy, 
skúšobnú dobu, mimoriadne výhody a iné. 
V Lotyšsku sa mzdy vyplácajú spravidla raz 
alebo dvakrát mesačne.

Nezabúdajte, že práva zamestnancov 
a zamestnávateľov môžu byť zaručené len 
písomnými pracovnými zmluvami. V prípade 
ústnej dohody sa pracovný vzťah riadi iba 
občianskym právom a zamestnanec môže 
prísť o práva na sociálne zabezpečenie.

Výhody, okrem zákonných práv, môžu zahŕ-
ňať zdravotné poistenie, cestovné výdavky 
alebo náklady na živobytie, predplatné 
v športovom zariadení atď. Všetky pré-
mie závisia od dobrej vôle a možností 
zamestnávateľa.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Nie, práca na skúšku v Lotyšsku neexistuje.

Aká dlhá je štandardná skúšobná 
doba?

Zamestnávateľ môže zamestnanca požia-
dať o skúšobnú dobu. Obvykle je uvedená 

v zamestnaneckej zmluve a jej dĺžka môže 
byť až 3 mesiace. Skúšobná doba v prípade 
pracovných miest v štátnej správe môže byť 
až 6 mesiacov.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady 
spojené s účasťou na pohovore?

Zamestnávatelia zriedka uhrádzajú náklady 
spojené s účasťou na pohovore.

Kedy sa dozviem výsledok?

Väčšina spoločností vás bude o výsledku 
výberového konania informovať do 2 týž-
dňov od pohovoru. Niektoré vás o výsledku 
vôbec nemusia informovať.

Získanie spätnej väzby a ďalší 
postup

Po skončení pohovoru sa môžete opýtať, 
kedy môžete očakávať odpoveď. Ak sa vám 
neozvú v prisľúbenej lehote, môžete im 
zavolať a opýtať sa na výsledky.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Zamestnávatelia očakávajú, že prídete 
na pohovor načas. Je to dôkazom vašej 
presnosti a zmyslu pre zodpovednosť.

Tipy na vhodné oblečenie

Pravidlá týkajúce sa oblečenia závisia 
od odvetvia a postavenia. V bankách, štát-
nych inštitúciách alebo na administratív-
nych miestach by štýl vášho oblečenia mal 
byť konvenčný. Vo všeobecnosti by ste mali 
byť upravení a oholení.
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LICHTENŠTAJNSKO 
Úradný jazyk ➔ nemčina
Politický systém ➔ konštitučná monarchia
Počet obyvateľov ➔ 36 800
Hlavné mesto ➔ Vaduz
Mena ➔ švajčiarsky frank (CHF)
Člen EÚ alebo EHP ➔ EHP a EZVO
Telefónna predvoľba ➔ +423
Internetová doména ➔.li

PREČO ÍSŤ PRACOVAŤ DO LICHTENŠTAJNSKA?

Posledný pozostatok Svätej rímskej ríše, Lichtenštajnsko, vzniklo 
v roku 1719 a je úzko spojené so Švajčiarskom. Je známe najmä 
nízkymi daňami a vysokými platmi, ako centrum bankovníctva 
a obchodu, ale aj najvyššou koncentráciou priemyslu zo všetkých 
krajín v Európe. Táto krajina vskutku nie je rozľahlá – je 25 km dlhá 
a 6 km široká – ale jej hlavné mesto Vaduz ponúka krásne horské 
scenérie, ktoré si obľúbili turisti, cyklisti a v zime lyžiari.

V roku 2012 malo Lichtenštajnsko najnižšiu mieru nezamestnanosti 
(priemerne 2,4 %, s 2,75 % nezamestnanosťou mladých ľudí). Na trhu 
práce je nedostatok remeselníkov a kvalifikovaných technikov.
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HĽADANIE PRÁCE

Najlepšia webová stránka na hľadanie 
práce v Lichtenštajnsku je Arbeitsmarkt 
Service Liechtenstein (http://amsfl.li). Ďalšie 
informácie môžu poskytnúť verejné služby 
trhu práce.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

V Lichtenštajnsku sú najbežnejšie písomné 
žiadosti. Ak sa uchádzate o zamestnanie 
prostredníctvom e-mailu, podľa možnosti 
používajte súbory vo formáte pdf. Pošlite 
úplný súbor s potrebnými dokumentmi: 
sprievodným listom, životopisom s fotogra-
fiou, referenciami a odporúčacími listami, 
diplomom a inými dokumentmi súvisiacimi 
so zamestnaním. Nezabudnite uviesť svoje 
osobné údaje.

Po zaslaní žiadosti dostanete pozvánku 
na pohovor alebo (písomné) odmietnutie. 
Po pohovore môžete čakať test alebo hod-
notenie. Pred podpísaním pracovnej zmluvy 
sa môže uskutočniť jeden až tri pohovory.

Je štandardné priložiť k životopisu 
fotografiu?

Áno, rozhodne sa odporúča priložiť k životo-
pisu fotografiu.

Uprednostňujú sa rukou písané 
žiadosti?

Nie, rukou písané žiadosti sa používajú len 
na výslovné požiadanie zamestnávateľa.

Je životopis vo formáte Europass 
bežne používaný a prijímaný?

Nie, odporúčame vám použiť švajčiarsky 
formát životopisu. Vzorový životopis náj-
dete na stránke http://www.amsfl.li.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Pri telefonickom kontakte so zamestnáva-
teľom požiadajte o rozhovor s uvedenou 
kontaktnou osobou. Neklaďte príliš veľa 
otázok a pýtajte sa k veci. Nepredlžujte 
hovor viac, než je to potrebné.

Je potrebné poslať so žiadosťou 
o zamestnanie aj diplomy?

Pokiaľ možno áno alebo ich aspoň prineste 
na pohovor.

Obvyklý čas medzi uverejnením 
oznámenia o voľnom pracovnom 
mieste a nástupom do zamestnania

Od 1 do 3 mesiacov.

Príprava na pracovný pohovor

Uchádzači by mali o spoločnosti, o ktorú 
majú záujem, vedieť čo najviac: informácie 
o spoločnosti, jej obrate, veľkosti, odvetví, 
zemepisnej polohe, organizačnej kultúre 
atď.

Pripravte sa na otázky ako: Prečo chcete pra-
covať v našej spoločnosti? Čo viete o našej 
spoločnosti? Napíšte si otázky, ktoré chcete 
položiť. Dávajte pozor na osobné alebo pro-
fesionálne informácie o sebe, ktoré zamest-
návateľ môže nájsť na internete.

http://amsfl.li/
http://www.amsfl.li/
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Kto bude prítomný?

Pohovor je obvykle vedený jednou až troma 
osobami vrátane aspoň jedného zástupcu 
oddelenia ľudských zdrojov a jedného vedú-
ceho pracovníka.

Podáme si ruky?

Áno, v Lichtenštajnsku je zvykom podať si 
ruky.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Pohovor trvá približne 1 až 2 hodiny. Testy 
alebo hodnotenia môžu trvať niekoľko ďal-
ších hodín.

Existujú štruktúrované pohovory (t. j. pevne 
stanovené otázky – jednoduché porov-
návanie uchádzačov), pološtruktúrované 
a neštruktúrované pohovory. Najčastej-
šie sa využívajú pološtruktúrované poho-
vory. Možná štruktúra by mohla byť takáto: 
úvod, predstavenie spoločnosti, otázky 
na uchá  dzača (zamestnanie, vzdelanie, 
záujmy, školenia, zručnosti, tímový duch 
atď.), koníčky a činnosti mimo zamestnania, 
osobné ciele; rokovanie o pracovnej zmluve; 
zhrnutie a následné kroky.

Atmosféra sa bude vyznačovať vzájom-
nou spoluprácou, otvorenosťou a úprimnos-
ťou. Podiel osobných a odborných otázok 
bude rovnaký. Dôležité je preukázať moti-
váciu. Zamestnávateľ sa chce dozvedieť čo 
najviac o motivácii uchádzača, jeho znalos-
tiach, zručnostiach, ale aj o jeho osobnosti.

Na konci prvého pohovoru môžete klásť 
ľubovoľné otázky. Otázky o mzde sa riešia 
spravidla na druhom pohovore.

Kedy otázka presahuje medze?

Na otázky o plánovanom tehotenstve, cho-
robách, náboženstve alebo politickej prí-
slušnosti by ste nemali odpovedať, ak 
nesúvisia so zamestnaním.

Je potrebné predložiť referencie, 
odporúčacie listy alebo doklad 
o bezúhonnosti?

Odporúčacie listy a referencie sú pre nábo-
rového pracovníka veľmi dôležité, ale pred-
kladajú sa len na požiadanie.

Vyjednávanie o plate a výhodách

O svojich výhodách môžete vyjedná-
vať. Vyjednáva sa obvykle s personálnym 
manažérom. Užitočné môže byť obrátiť sa 
najprv na odborový zväz a zistiť si informá-
cie o mzdách v danom povolaní. Mzda sa 
obvykle vyjadruje ako mesačná alebo ročná. 
Mzda za dovolenku je zahrnutá v plate, ale 
prémie nie, aspoň nie v pevne stanovenom 
plate. Najbežnejšie nepovinné výhody sú: 
stravné lístky, služobné vozidlo, mobilný 
telefón, poukážky do športových zariadení, 
závodná reštaurácia, notebook atď.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Využitie 1-dňovej práce na skúšku nie je 
bežné, ale v určitých situáciách môže byť 
užitočné. Prácu na skúšku môžete odmiet-
nuť, ale môže byť pre uchádzača užitočná 
na oboznámenie sa s pracovným miestom.

Aká dlhá je štandardná skúšobná 
doba?

Maximálne jeden až tri mesiace.
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Uhradí mi zamestnávateľ náklady 
spojené s účasťou na pohovore?

Áno, ale spýtajte sa na to vopred.

Kedy sa dozviem výsledok?

Zamestnávateľ by vám mal oznámiť termín 
rozhodnutia alebo ďalšie kroky na konci 
pohovoru. Ak nie, mali by ste sa na to spýtať.

Získanie spätnej väzby a ďalší 
postup

Po pohovore môžete telefonicky požiadať 
o spätnú väzbu.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Obvyklé je prísť asi 10 minút vopred. Pri prí-
chode by ste sa mali ohlásiť.

Tipy na vhodné oblečenie

Štýl vášho oblečenia by mal byť prispôso-
bený spoločnosti a pracovnému miestu. 
Všeobecne platí, nenoste jasné farby ani 
vyzývavé oblečenie, použite jemný mejkap 
a decentné šperky.

Ďalšie rady

Lichtenštajnsko je vzhľadom na svoju malú 
rozlohu a príťažlivé regulačné prostredie už 
dlhšiu dobu nútené regulovať vstup cudzin-
cov. Možnosť usadiť sa v tejto krajine je 
preto obmedzená.
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LITVA 
Úradný jazyk ➔ litovčina
Politický systém ➔ prezidentská republika
Počet obyvateľov ➔ 3 milióny
Hlavné mesto ➔ Vilnius
Mena ➔ litovský litas (LTL)
Člen EÚ alebo EHP ➔ EÚ
Telefónna predvoľba ➔ +370
Internetová doména ➔.lt

PREČO ÍSŤ PRACOVAŤ DO LITVY?

Zvlnená krajina Litvy, vyhladená ľadovcami poslednej doby ľadovej, 
je posiata jazerami, mokraďami a lesmi, s rozľahlými priestranstvami 
na potulky a zbieranie lesných plodov a húb. Na území väčšom než 
Belgicko alebo Holandsko žije menej ako tretina ich obyvateľstva.

Pred finančnou krízou v roku 2008 mala Litva jedno z najrýchlejšie 
rastúcich hospodárstiev vo východnej Európe. Krajina sa snažila 
o rozvoj znalostnej ekonomiky s dôrazom na biotechnológiu. 
Po zložitých rokoch 2009 – 2010 sa trh práce pozviechal so silným 
dopytom po pracovníkoch na obsadenie týchto pracovných miest: 
obchodní manažéri, lekári, poisťovací agenti, medzinárodní vodiči 
kamiónov, krajčíri, predavači, všestranne kvalifikovaní stavební 
robotníci, čašníci, zamestnanci barov a strojní zámočníci. 
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HĽADANIE PRÁCE

Voľné pracovné miesta sú každý deň inzero-
vané v najväčších novinách Lietuvos rytas. 
Pracovné ponuky uverejňujú aj noviny Alio 
reklama a Noriu. Tieto tri denníky uverejňujú 
pracovné inzeráty aj na svojich webových 
stránkach. Prehľad o všetkých registrova-
ných voľných pracovných miestach posky-
tuje aj litovská burza práce, ako aj množstvo 
iných webových stránok s pracovnými ponu-
kami. Tieto a ďalšie užitočné webové adresy 
nájdete na stránke Odkazy portálu siete 
EURES.

Bežne sa používajú aj náborové agentúry, 
a personálne oddelenia veľkých spoločností 
často zostavujú databázy potenciálnych 
zamestnancov, takže im priamo môžete 
poslať svoj životopis.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Litovskí zamestnávatelia väčšinou chcú 
vidieť písomný životopis pred tým, než 
uchádzača pozvú na pohovor. V súčasnosti 
je populárne používať životopis vo formáte 
Europass.

Ak sa uchádzate o zamestnanie spontánne, 
vyberte si najväčšie spoločnosti a pošlite 
im svoj životopis so sprievodným listom. 
Obmedzte svoj životopis na dve strany 
a len na najdôležitejšie údaje, pričom naj-
prv uveďte najnovšie činnosti. Môžete pripo-
jiť kópie pasu alebo občianskeho preukazu, 
diplomov alebo dokladov o kvalifikácii. Živo-
topis a sprievodný list by mali byť napísané 
v litovčine alebo, v prípade medzinárodných 
spoločností, v angličtine.

Je štandardné priložiť k životopisu 
fotografiu?

Nie, ak sa vyžaduje fotografia, uvedie sa to 
v inzeráte o voľnom mieste.

Uprednostňujú sa rukou písané 
žiadosti?

Nie, bežnejšie sú strojom písané sprievodné 
listy.

Je životopis vo formáte Europass 
bežne používaný a prijímaný?

Používa sa miestny formát aj formát Euro-
pass a žiaden z nich nie je uprednostňovaný.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Telefonické kontakty nie sú veľmi bežným 
spôsobom prvého kontaktu s uchádzačom 
o zamestnanie. Zamestnávatelia dávajú 
prednosť osobným pohovorom.

Je potrebné poslať so žiadosťou 
o zamestnanie aj diplomy?

Áno, so žiadosťou pošlite kópie svojich dip-
lomov a originály prineste na pohovor.

Obvyklý čas medzi uverejnením 
oznámenia o voľnom pracovnom 
mieste a nástupom do zamestnania

Obvykle je to od 1 do 3 mesiacov.

Príprava na pracovný pohovor

Spravidla sa koná len jedno kolo pohovo-
rov. Väčšinou ide o obsiahlu konverzáciu 
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medzi osobou zodpovednou za nábor 
a uchádzačom.

Kto bude prítomný?

Vo väčších spoločnostiach, keď je zoznam 
uchádzačov dlhý a pracovné miesto dôle-
žité, môže predbežný pohovor viesť per-
sonálny manažér. Druhý pohovor zvyčajne 
vedie vedúci úseku, keďže presne vie, aké 
otázky súvisiace s prácou sa má pýtať, a je 
to osoba, pre ktorú bude uchádzač priamo 
pracovať. Strediská výberu personálu (posu-
dzovacie strediská) sa v Litve veľmi nepo-
užívajú, ale niektorí zamestnávatelia 
využívajú na predbežný výber pracovníkov 
služby náborových spoločností.

Podáme si ruky?

Áno, je bežné podať si ruku s vedúcim poho-
voru a stisk má byť pevný.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Nie, ale môžete očakávať otázky ako: Čo 
ste robili predtým? Povedzte nám niečo 
o sebe (tu máte dobrú príležitosť predstaviť 
sa a uviesť informácie, ktoré sú pre poten-
ciálneho zamestnávateľa dôležité, aby ste 
vzbudili jeho záujem o vás). Prečo chcete 
pracovať v našej spoločnosti? Prečo ste 
odišli z predchádzajúceho zamestna-
nia? Ako vidíte svoje povinnosti v našej 
spoločnosti? Čo nám môžete ponúknuť? 
Aké sú vaše silné a slabé stránky a vaše 
záujmy mimo práce? Aké sú vaše ambície 
do budúcnosti?

Prejavte nadšenie. Vysvetlite, že to zamest-
nanie chcete. Ukážte, že ste pripravení. 
Svojimi odpoveďami preukážte, že ste si 

zistili viac o spoločnosti, ale nerobte to príliš 
okato. Na záver sa pýtajte.

Buďte pripravení odpovedať na otázku 
o výške mzdy, ktorú očakávate. Vaše odpo-
vede by mohli byť takéto: „Myslím si, že by 
som nemal dostať menej než zamestna-
nec, ktorý tú prácu vykonával predo mnou,“ 
alebo „Keďže vaša spoločnosť je známa 
ako prestížna spoločnosť, som si istý, že 
budem platený podľa aktuálnych sadzieb.“ 
Pred vyjednávaním o mzde sa uchádzačom 
odporúča urobiť si krátky prieskum mzdo-
vých úrovní v danej oblasti.

Kedy otázka presahuje medze?

Nie je taktné, aby sa zamestnávatelia pýtali 
na vek, rodinný stav, tehotenstvo, závislosti 
alebo náboženstvo.

Je potrebné predložiť referencie, 
odporúčacie listy alebo doklad 
o bezúhonnosti?

O referencie je možné požiadať predchá-
dzajúcich zamestnávateľov. Odporúča sa 
priniesť na pohovor originály diplomov, 
nie kópie. Odporúčacie listy nie sú v Litve 
obvyklé, ale ak ich máte, prineste si ich 
so sebou (ak sú v cudzom jazyku, musia byť 
preložené).

Vyjednávanie o plate a výhodách

Zamestnávatelia sa obvykle spýtajú 
na požadovaný plat, ktorý sa zvyčajne 
vyjadruje ako mesačný. O mzdách sa vyjed-
náva so zamestnávateľom alebo s perso-
nálnym manažérom. Mzda za dovolenku 
je zahrnutá v pracovnej zmluve a je presne 
definovaná v pracovnom práve.
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Je pravdepodobná práca na skúšku?

Áno, práca na skúšku je v Litve pomerne 
bežná a je uvedená v pracovnej zmluve.

Aká dlhá je štandardná skúšobná 
doba?

Skúšobná doba môže trvať až 3 mesiace.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady 
spojené s účasťou na pohovore?

Nie, nie je bežné, aby zamestnávateľ uhradil 
cestovné náklady.

Kedy sa dozviem výsledok?

Výsledok dostanete zvyčajne do 2 týždňov.

Získanie spätnej väzby a ďalší 
postup

O výsledku sa môžete informovať telefo-
nicky po niekoľkých dňoch.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Na pohovor sa odporúča prísť 10 minút 
vopred. V Litve sa oceňuje presnosť a bez-
problémový začiatok stretnutia.

Tipy na vhodné oblečenie

To závisí od voľného pracovného miesta. 
Oblek, resp. kostým alebo šaty, sú vždy pri-
merané. Šperky a kozmetiku by ste mali 
používať s mierou.
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LUXEMBURSKO 
Úradné jazyky ➔ francúzština, nemčina, luxemburčina
Politický systém ➔ konštitučné veľkovojvodstvo
Počet obyvateľov ➔ 537 000
Hlavné mesto ➔ Luxemburg
Mena ➔ euro (EUR)
Člen EÚ alebo EHP ➔ EÚ
Telefónna predvoľba ➔ +352
Internetová doména ➔.lu

PREČO ÍSŤ PRACOVAŤ DO LUXEMBURSKA?

Luxembursko, krajina o veľkosti poštovej známky, je známa svojím 
bankovým sektorom, nízkymi daňami a rozprávkovými hradmi. Mimo 
mesta je to magická krajina so strmými kopcami a svieže zalesnené 
údolia sú ideálne na prechádzku pred obedom v rustikálnej krčmičke 
vedľa zámku zdobeného vežičkami. Takmer polovica obyvateľov 
tejto krajiny sú cudzinci. Ďalší denne dochádzajú za prácou 
do Luxemburska spoza hraníc.

Trh práce v posledných rokoch prudko vzrástol, v období rokov 2004 
– 2012 až o 30 %, s nárastom v oblasti podnikania a finančných 
služieb, zdravotných a sociálnych služieb, stavebníctva, dopravy 
a komunikácií. Stále je tu náborový potenciál v oblasti stavebníctva, 
hotelových a reštauračných služieb, obchodných služieb, v priemysle, 
vo veľkoobchode a v maloobchode, v doprave a v zdravotníckych 
a sociálnych službách.
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HĽADANIE PRÁCE

Oznámenia o voľných pracovných miestach 
sú uverejňované na nástenkách v luxembur-
ských verejných službách zamestnanosti, 
v sobotňajších vydaniach novín, na webo-
vých stránkach súkromných zamestnanec-
kých organizácií a na webových stránkach 
náborových organizácií a veľkých spoloč-
ností. Užitočné webové adresy v Luxem-
bursku nájdete na stránke Odkazy portálu 
siete EURES.

V Luxembursku sú veľmi časté spontánne 
žiadosti, najmä medzi mladými absolventmi 
a osobami, ktoré sa uchádzajú o zamestna-
nie vo veľkých spoločnostiach. Neváhajte 
sa uchádzať o zamestnanie týmto spôso-
bom a danú spoločnosť na seba upozorniť. 
Vaša žiadosť bude pravdepodobne uložená 
v databáze.

Vzhľadom na to, že Luxembursko je v strede 
Európy a má tri úradné jazyky (francúz-
štinu, nemčinu a luxemburčinu), si mnoho 
pracovných ponúk vyžaduje, aby uchádzači 
ovládali rôzne jazyky. A keďže spoločnosti 
v Luxembursku vykonávajú činnosti a spo-
lupracujú aj s inými spoločnosťami po celej 
Európe, je nenahraditeľná alebo minimálne 
veľmi oceňovaná znalosť ďalších jazy-
kov, ako sú holandčina, angličtina, talian-
čina, portugalčina alebo španielčina. Ak si 
tu chcete nájsť zamestnanie, je nevyhnutné 
rozprávať dvomi jazykmi vrátane aspoň jed-
ného z úradných jazykov krajiny.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Najbežnejší postup uchádzania sa 
o zamestnanie je poslať životopis a sprie-
vodný list v reakcii na pracovnú ponuku. 

V liste by ste mali jasne uviesť, že veľmi 
dobre rozumiete požiadavkám spoločnosti 
na nového zamestnanca a že vaše zručnosti 
a vlastnosti zodpovedajú jej potrebám. Mali 
by ste vysvetliť svoju motiváciu pre dané 
miesto a dôvod, prečo chcete pracovať 
v tejto spoločnosti. List by mal byť napísaný 
bez chýb a v rovnakom jazyku, v akom bol 
uverejnený inzerát, ak nie je uvedené inak.

Je štandardné priložiť k životopisu 
fotografiu?

Áno, priložiť k životopisu fotografiu je 
štandardné.

Uprednostňujú sa rukou písané 
žiadosti?

Občas, pretože mnoho spoločností stále 
trvá na tom, aby sprievodný list bol napí-
saný rukou. V takom prípade to zvyčajne 
uvedú v inzeráte.

Je životopis vo formáte Europass 
bežne používaný a prijímaný?

Nie, nie je bežne používaný. Pre zamest-
návateľov obsahuje formát Europass príliš 
veľa informácií a je príliš dlhý.

Váš životopis by nemal byť dlhší ako dve 
strany a mali by ste v ňom uviesť svoje 
vzdelanie, absolvované školenia a pra-
covné skúsenosti, znalosť jazykov, počíta-
čové zručnosti a oblasti záujmu.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Kontaktovať zamestnávateľa telefonicky sa 
neodporúča.
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Je potrebné poslať so žiadosťou 
o zamestnanie aj diplomy?

Odporúča sa zaslať so životopisom aj kópie 
diplomov.

Obvyklý čas medzi uverejnením 
oznámenia o voľnom pracovnom 
mieste a nástupom do zamestnania

To závisí od druhu pracovného miesta 
a dostupnosti danej osoby.

Príprava na pracovný pohovor

Nájsť si zamestnanie je ťažké. Na dosiah-
nutie čo najrýchlejšieho úspechu si musíte 
vyhradiť veľa času. Ďalej uvádzame, čo 
musíte pri príprave na pohovor určite urobiť.

•	Urobte dôkladnú analýzu seba samého: 
svojich silných a slabých stránok, zruč-
ností, schopností a prínosov.

•	Ak ste boli neúspešní pri predchádzajú-
com uchádzaní sa o zamestnanie, vytr-
vajte vo svojom úsilí a jasne ukážte, prečo 
sa uchádzate o zamestnanie.

•	Urobte všetko preto, aby ste zamestná-
vateľovi mohli povedať viac o zamest-
naní a pracovných podmienkach, ktoré 
hľadáte.

•	Získajte informácie o spoločnosti, jej 
výrobkoch a imidži.

•	Ukážte zamestnávateľovi, že ste sa 
na pohovor pripravili. Ak má zamest-
návateľ dojem, že ste sa nepripravili 
dobre, bude vás považovať za nedbalého 
a neprofesionálneho.

Pripravte si stručné a výstižné zhrnutie svo-
jej osobnosti, motivácie a silných stránok 
súvisiacich s požiadavkami na prácu.

Kto bude prítomný?

Počet prítomných osôb a ich funkcia bude 
závisieť od daného pracovného miesta.

Podáme si ruky?

Áno, s vedúcim alebo vedúcimi pohovoru, si 
vždy podajte ruku.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Typická štruktúra pohovoru neexistuje – 
vedenie pohovoru závisí od pracovného 
miesta a spoločnosti (veľkosť a odvetvie 
činnosti).

To znamená, že je celkom možné, že vedúci 
pohovoru vám bude klásť zavádzajúce 
otázky, najmä o príčinách vášho odchodu 
z iných zamestnaní alebo od predchádza-
júceho zamestnávateľa. Nezabudnite si 
preto vopred pripraviť odpovede na tieto 
otázky. Odpovede si vždy môžete vyskúšať 
vo svojej rodine alebo s priateľmi. Mali by 
vám otvorene povedať, či sú vaše odpovede 
presvedčivé.

Riaďte sa pravidlom, že ak dostanete otázku 
na zlú skúsenosť, vždy sa snažte z toho 
vyťažiť maximum. Nikdy nebuďte negatívni, 
keď hovoríte o predchádzajúcich zamestná-
vateľoch alebo kolegoch. Na zlú skúsenosť 
reagujte uvedením niekoľkých príkladov 
o veciach, ktoré boli vyriešené dobre.

Ak chcete na možného budúceho zamest-
návateľa urobiť dobrý dojem, nezabudnite 
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ukázať pozitívny prístup, hlavu majte vzpria-
menú a udržiavajte očný kontakt s osobou, 
ktorá pohovor vedie.

Kedy otázka presahuje medze?

Luxembursko má právne predpisy 
na ochranu súkromia, takže veľmi osobné 
témy nie sú súčasťou pohovoru.

Je potrebné predložiť referencie, 
odporúčacie listy alebo doklad 
o bezúhonnosti?

Neexistujú žiadne všeobecné pravidlá 
na používanie referencií alebo odporúčacích 
listov. V inzeráte s ponukou zamestnania sa 
obvykle uvádzajú dokumenty alebo referen-
cie, ktoré sú požadované. Odporúča sa pri-
niesť na pohovor kópie týchto dokumentov. 
To isté platí aj pre doklad o bezúhonnosti.

Vyjednávanie o plate a výhodách

V niektorých spoločnostiach je možné 
vyjednávať o finančných aspektoch, ale 
nie v tých, kde sa zamestnávatelia dohodli 
na kolektívnej zmluve o mzde, alebo kde je 
mzda určená tarifami.

V prípade úradníckych, administratívnych 
alebo manažérskych miest sa plat vyjadruje 
v mesačných sadzbách. Robotnícke mzdy 
sa vyjadrujú v hodinových sadzbách. Mzda 
za dovolenku nie je štandardná a ročné pré-
mie závisia od spoločnosti alebo odvetvia. 
V niektorých prípadoch sú zahrnuté v kolek-
tívnych zmluvách.

Zvoľte si platovú úroveň, v ktorej sú vaše 
schopnosti skutočne odmenené. Dôle-
žité je presvedčiť zamestnávateľa, aby vás 

za tieto schopnosti odmenil. Preto budete 
musieť ukázať pridanú hodnotu, ktorú 
môžete zamestnávateľovi poskytnúť, keď 
vás prijme. Keď budete požiadaní stanoviť 
platovú úroveň, ktorú si predstavujete, nie je 
vždy nevyhnutné uvádzať čísla. Informujte 
sa vopred o zvyčajnej výške platu v danom 
odvetví alebo spoločnosti. Plat môže tvoriť 
kombinácia platby v hotovosti a nepovin-
ných výhod.

Pri vymedzení kritérií vyjednávania vám 
môže pomôcť, ak sa opýtate ľudí, ktorí 
pôsobia na rovnakom mieste v iných spo-
ločnostiach, alebo ak si tieto informácie 
vyhľadáte v odborných časopisoch o ľud-
ských zdrojoch.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Áno, všeobecne platí 3-mesačná práca 
na skúšku pre nekvalifikovaného pracovníka 
a 6-mesačná práca na skúšku pre kvalifiko-
vanú osobu.

Aká dlhá je štandardná skúšobná 
doba?

Vo všeobecnosti je dĺžka skúšobnej doby 
6 mesiacov.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady 
spojené s účasťou na pohovore?

Nie, cestovné náklady sa uchádzačom zvy-
čajne neuhrádzajú.

Kedy sa dozviem výsledok?

Zvyčajne sa vám ozvú po 1 týždni.
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Získanie spätnej väzby a ďalší 
postup

Kontaktovať zamestnávateľa a spýtať sa na 
spätnú väzbu k svojmu výkonu na pohovore 
je prijateľné.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Presnosť a dodržanie termínu sa považujú 
za veľmi dôležité.

Tipy na vhodné oblečenie

Oblečenie a celkový výzor prispôsobte situ-
ácii a druhu spoločnosti, v ktorej sa uchá-
dzate o zamestnanie. Vo finančnom sektore 
náboroví pracovníci stále očakávajú, že 
muži budú mať oblek a kravatu.
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MAĎARSKO 
Úradný jazyk ➔ maďarčina
Politický systém ➔ parlamentná republika
Počet obyvateľov ➔ 9,9 milióna
Hlavné mesto ➔ Budapešť
Mena ➔ maďarský forint (HUF)
Člen EÚ alebo EHP ➔ EÚ
Telefónna predvoľba ➔ +36
Internetová doména ➔.hu

PREČO ÍSŤ PRACOVAŤ DO MAĎARSKA?

Maďarsko má kultúru a jazyk, ktoré sú v strednej Európe jedinečné. 
Hlavné mesto Budapešť rozložené na oboch brehoch Dunaja je živé 
a krásne a priťahuje milovníkov architektúry a kultúry. Krajina je 
obdarená najväčšími zásobami termálnych vôd po Islande a kúpeľná 
kultúra je pre Maďarov veľmi dôležitá.

V uplynulých dvoch desaťročiach Maďarsko získalo významné 
zahraničné investície, v posledných rokoch sa však tieto investície 
presunuli z textilného a potravinárskeho priemyslu do výroby 
luxusných vozidiel, systémov obnoviteľnej energie, luxusného 
cestovného ruchu a do oblasti IT. Nezamestnanosť vzrástla 
v dôsledku finančnej krízy. Najväčšia ponuka nových pracovných 
miest je pre montážnych pracovníkov na výrobných linkách, 
pre kovorobotníkov a technikov, ako aj pre zamestnancov v oblasti 
hotelových a gastronomických služieb.
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HĽADANIE PRÁCE

Väčšina pracovných miest v Maďarsku sa 
obsadzuje pomocou osobných kontaktov. 
Zverejnené pracovné miesta sa objavujú 
v novinách a na internetových portáloch 
zamestnanosti.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Najbežnejším spôsobom je zaslať životo-
pis so sprievodným listom, ale v prípade 
robotníckych profesií často stačí ako prvý 
krok zamestnávateľovi zavolať. Väčšie spo-
ločnosti môžu vyžadovať, aby uchádzači 
vyplnili formulár žiadosti o zamestnanie 
(niekedy online).

Uchádzači by sa mali pripraviť tým, že si zis-
tia informácie o činnostiach a profile spo-
ločnosti, a o pracovnom mieste, aby sa 
rozhodli, či naozaj majú záujem a vedia, 
o aké miesto ide.

Pri elektronických žiadostiach by ste mali 
buď použiť online formulár žiadosti (ak exis-
tuje), alebo zaslať (len) dokumenty, ktoré sa 
vyžadujú v oznámení o voľnom mieste.

Je štandardné priložiť k životopisu 
fotografiu?

Áno, k životopisu sa zvyčajne prikladá 
fotografia.

Uprednostňujú sa rukou písané 
žiadosti?

Nie, nepíšte svoju žiadosť rukou, pokiaľ sa to 
výslovne nepožaduje.

Je životopis vo formáte Europass 
bežne používaný a prijímaný?

Bežne sa nepoužíva, ale je všeobecne 
prijímaný.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Dobrým nápadom môže byť zavolať 
po uplynutí nejakého času od zaslania žia-
dosti, aby ste ukázali, že o miesto naozaj 
máte záujem. Navyše sa tým môžete spo-
ločnosti pripomenúť.

Vždy sa pripravte na akýkoľvek telefonický 
kontakt, pretože budete potrebovať odpo-
vede na svoje otázky (pamätajte si ich) 
a zároveň budete musieť aj spontánne rea-
govať na otázky zamestnávateľa. Určite sa 
opýtajte na to, aký bude ďalší krok.

Je potrebné posielať so žiadosťou 
o zamestnanie aj diplomy?

Na požiadanie pošlite ich kópiu. Svoje di -
plomy pravdepodobne budete musieť 
predložiť na pohovore alebo pred podpi-
som zmluvy. Pravosť dokumentov sa spo-
čiatku neoveruje, ale pre určité miesta 
(napr. u lekárov) sa vyžaduje ich overenie 
pred podpisom pracovnej zmluvy.

Obvyklý čas medzi uverejnením 
oznámenia o voľnom pracovnom 
mieste a nástupom do zamestnania

Zamestnávateľ sa obvykle rozhodne v prie-
behu niekoľkých týždňov po skončení výbero-
vého konania, aj keď to závisí od pracovného 
miesta a počtu uchádzačov. Niekedy môže 
prejsť aj niekoľko mesiacov od zaslania žia-
dosti po nástup do zamestnania.
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Príprava na pracovný pohovor

Zamestnávatelia počas pohovoru chcú naj-
častejšie vidieť vašu osobnosť a angažova-
nosť. Rovnako chcú vedieť, ako reagujete 
v pracovných situáciách a za neočakáva-
ných okolností.

Kto bude prítomný?

Na pohovore sú obvykle prítomné jedna až 
tri osoby.

Podáme si ruky?

Všeobecne áno, s vedúcimi pohovoru si 
podáte ruky.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Pohovor trvá spravidla 1/2 hodiny, aj keď 
niektoré spoločnosti robia niekoľko poho-
vorov alebo testov (napr. jeden odborný, 
jeden osobnostný atď.). Štruktúra pohovo-
rov je rôzna, ale atmosféra je takmer vždy 
formálna (aj keď priateľská). Mali by ste 
byť trochu rezervovaní, pokiaľ neuvidíte, 
že zamestnávateľ zaujal uvoľnenejší prí-
stup. Obsah pohovorov je obvykle oriento-
vaný na pracovné miesto, ale v súčasnosti 
sa zvyšuje tendencia zahrnúť do neho aj 
osobnosť, zručnosti a prístup, inteligenciu 
a všeobecné správanie. Vždy by ste sa mali 
snažiť predať sa a vysvetliť svoju motiváciu 
a prečo by si vás mali vybrať, samozrejme 
bez toho, aby ste boli príliš dotieraví. Počas 
pohovoru sa často odkazuje na životopis 
a uchádzači takmer vždy dostanú otázku, 
prečo odišli z predchádzajúceho zamestna-
nia, a tiež aby uviedli päť svojich najlepších 
a päť najhorších vlastností.

Môžete sa pýtať na čokoľvek o pracovnom 
mieste, ale pohovor by ste nemali začínať 
otázkou na plat – túto tému obvykle začne 
zamestnávateľ. Mali by ste však byť pri-
pravení diskutovať o svojich predstavách 
o plate a v tom prípade je vždy lepšie uviesť 
rozsah než presný údaj. V súčasnosti stano-
vuje cenu za svoju prácu administratívneho 
pracovníka uchádzač.

Kedy otázka presahuje medze?

V Maďarsku existujú antidiskriminačné 
právne predpisy, čo znamená, že zamestná-
vateľovi nemusíte o sebe poskytnúť „citlivé“ 
informácie (náboženstvo, politická prísluš-
nosť alebo sexuálna orientácia, plánované 
tehotenstvo atď.). Ak si nie ste istí, či otázka 
súvisí s pracovným miestom, môžete sa 
jednoducho opýtať, prečo je dôležité poskyt-
núť takúto informáciu.

Je potrebné predložiť referencie, 
odporúčacie listy alebo doklad 
o bezúhonnosti?

V Maďarsku referencie nie sú bežné, ale 
môžu byť užitočné, ak sú relevantné, naprí-
klad písomné vyhlásenie o vašom predchá-
dzajúcom zamestnaní a posúdenie vašich 
schopností. Ak nemáte žiadne námietky, 
zamestnávateľ môže zavolať vášmu pred-
chádzajúcemu zamestnávateľovi.

Odporúčacie listy nie sú bežné, ale môžu 
vyzerať dobre, ak sú od renomovanej spo-
ločnosti, obzvlášť z rovnakej sféry. V nie-
ktorých zamestnaniach sa vyžaduje doklad 
o bezúhonnosti (aj tam, kde nie je potrebný), 
ale to sa uvádza v inzeráte.
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Vyjednávanie o plate a výhodách

Vyjednávania o zmluve sa obyčajne usku-
točňujú na konci postupu uchádzania sa 
o zamestnanie. O plate môžete vyjednávať, 
ale vždy by ste to mali odôvodniť. Mali by ste 
prihliadnuť aj na to, že v niektorých oblas-
tiach (napr. u zamestnancov štátnej správy) 
sú mzdy stanovené zákonom. Plat je vyjad-
rený ako mesačný a v pracovnej zmluve 
by mal byť uvedený nárok na dovolenku 
(minimálna doba dovolenky je stanovená 
zákonom). O prémiách sa vyjednáva samo-
statne, ale ak tvoria veľkú časť zárobku, sú 
uvedené v zmluve. O odmene a nepovin-
ných výhodách sa rokuje s riaditeľom.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Áno, takmer bez výnimky.

Aká dlhá je štandardná skúšobná 
doba?

Skúšobná doba trvá zvyčajne 3 mesiace 
alebo, ak je kratšia, môže byť predĺžená 
na 3 mesiace. Ak má spoločnosť kolektívnu 
zmluvu, môže to byť až 6 mesiacov.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady 
spojené s účasťou na pohovore?

Náklady spojené s príchodom na pohovor sa 
takmer nikdy neuhrádzajú.

Kedy sa dozviem výsledok?

Vo všeobecnosti sa vám ozvú v priebehu 
niekoľkých týždňov, ale niekedy to trvá aj 
mesiac alebo dva.

Získanie spätnej väzby a ďalší 
postup

Nie je obvyklé pýtať si spätnú väzbu k poho-
voru – buď vás prijmú, alebo nie.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Presnosť je nevyhnutná. Ak budete meš-
kať, zamestnávateľa podľa možnosti o tom 
informujte. Svoju účasť na pohovore by ste 
mali potvrdiť. V prípade potreby si môžete 
dohodnúť nový termín, ale druhýkrát by ste 
sa už mali zúčastniť.

Tipy na vhodné oblečenie

Štýl oblečenia závisí od zamestnania, ale 
obvykle je formálny (oblek, kostým atď.). 
Šperky sa tolerujú v striedmom množstve, 
ale len u žien.

Ďalšie rady

Dbajte na to, aby ste na pohovore nepô-
sobili nedostatočne motivovaní. Na plat sa 
opýtajte až na konci pohovoru, ak ste o ňom 
nedostali žiadne informácie.

Pozorne počúvajte otázky a neposkytujte 
príliš veľa informácií. Odpovedzte na všetky 
otázky – skúste odpovedať tromi alebo 
štyrmi dlhšími vetami namiesto mnohých 
krátkych. Usmievajte sa a nebojte sa. Ak je 
niečo, čo neviete, povedzte to. Buďte pripra-
vení na otázky typu: „Čo by ste chceli vedieť 
o našej spoločnosti?“ 
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MALTA 
Úradné jazyky ➔ angličtina, maltčina
Politický systém ➔ parlamentná republika
Počet obyvateľov ➔ 420 000
Hlavné mesto ➔ Valletta
Mena ➔ euro (EUR)
Člen EÚ alebo EHP ➔ EÚ
Telefónna predvoľba ➔ +356
Internetová doména ➔.mt

PREČO ÍSŤ PRACOVAŤ NA MALTU?

Malta, jeden z najmenších a najhustejšie osídlených štátov na svete, 
je súostrovím, ktoré tvoria tri obývané a ďalších 18 ostrovov. Mekka 
turistov, ktorá každoročne priťahuje trikrát toľko návštevníkov, 
ako je počet jej obyvateľov. Napriek svojmu výraznému rozvoju 
stále poskytuje svedectvo o minulých vládcoch ostrovov, ktorých 
tu prežilo mnoho historických pamiatok, ktoré rozprávajú príbeh jej 
7 000-ročnej histórie – fascinujúci príbeh o dobývaní Stredomoria.

Na trhu práce prevláda odvetvie služieb a remeselnej výroby. 
Na základe nedávnych prieskumov sa zistil veľký počet voľných 
pracovných miest pre učiteľov, úradníkov, predavačov, čašníkov 
a servírky, opatrovateľov, stavebných robotníkov, zdravotné sestry, 
upratovačky a odborníkov v oblasti IT.
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HĽADANIE PRÁCE

Miestne verejné služby zamestnanosti 
zastupuje spoločnosť Employment and Trai-
ning Corporation. Voľné pracovné miesta 
sú inzerované na webových stránkach tejto 
spoločnosti a v jej strediskách zamestna-
nosti po celom ostrove. Pracovné ponuky 
propaguje aj niekoľko súkromných nábo-
rových agentúr prostredníctvom webových 
stránok a osobných kontaktov. O miestnych 
voľných pracovných miestach informujú aj 
verejné a súkromné organizácie v miest-
nych novinách. Všetky užitočné odkazy 
nájdete na stránke Odkazy portálu siete 
EURES.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Žiadosti o zamestnanie sa väčšinou zasie-
lajú e-mailom alebo poštou, podľa infor-
mácií uvedených v inzeráte. K žiadosti vždy 
musíte pripojiť svoj životopis. Žiadosť aj 
životopis musia byť predložené v angličtine, 
pokiaľ nie je uvedené inak.

Keď posielate dokumenty v prílohe, ubez-
pečte sa, že ich možno otvoriť. Zrozumiteľne 
uveďte, o ktoré zamestnanie sa uchá-
dzate. Nepoužívajte animované obrázky ani 
ozdobnú grafickú úpravu, zvlášť v prípade 
odborného zamestnania, s ktorým takáto 
úprava nesúvisí.

Pri spontánnom uchádzaní sa o zamestna-
nie uveďte, o aký druh práce sa zaujímate. 
Zmieňte sa o svojej dostupnosti. Pridajte 
príslušné kvalifikácie.

„Väčšina uchádzačov, ktorí navštívili 
naše stánky na Európskom dni pracov-
ných príležitostí v Bruseli, boli absol-
ventmi v oblasti finančných služieb, 
práva, marketingu, komunikácie a ces-
tovného ruchu. V týchto oblastiach 
pociťujeme na Malte nedostatok pra-
covníkov a toto podujatie nám umož-
nilo skontaktovať týchto mladých ľudí 
s miestnymi zamestnávateľmi, ktorí 
majú voľné pracovné miesta v týchto 
odvetviach.“
Jonathan Brimmer, poradca siete 
EURES, Malta

Je štandardné priložiť k životopisu 
fotografiu?

Nie, životopisy na Malte zvyčajne neobsa-
hujú fotografiu.

Uprednostňujú sa rukou písané 
žiadosti?

V podstate nie. Ak by sa požadovala 
rukou písaná žiadosť, bolo by to uvedené 
v inzeráte.

Je životopis vo formáte Europass 
bežne používaný a prijímaný?

Áno, životopis vo formáte Europass sa 
uprednostňuje.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Zamestnávateľ obvykle osloví uchádzačov 
kvôli prvému pohovoru telefonicky. Potom 
sa uskutoční osobný pohovor.
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Pokúste sa zistiť meno kontaktnej osoby 
a pri telefonických hovoroch používajte 
správny názov spoločnosti. Počas konver-
zácie by ste mali byť stále zdvorilí. Hovorte 
stručne a k veci, ale nevynechávajte dôle-
žité informácie. Ozrejmite si, aký bude 
nasledujúci krok.

Je potrebné poslať so žiadosťou 
o zamestnanie aj diplomy?

Pri podávaní žiadosti o zamestnanie sa zvy-
čajne nevyžaduje doklad o vašej kvalifiká-
cii. Na pohovore však budete musieť ukázať 
originály svojich osvedčení. Urobte si kópie 
svojich osvedčení pre prípad, že ich bude 
vedúci pohovoru potrebovať. Kvalifikácia 
získaná na vzdelávacích inštitúciách mimo 
Malty, ako sú zahraničné univerzity, musí 
byť uznaná. Môžete o to požiadať stredisko 
Malta Qualifications Recognition Infor-
mation Centre (MQRIC), ktoré je súčasťou 
Národnej komisie pre ďalšie a vyššie vzde-
lanie (http://www.ncfhe.org.mt).

Obvyklý čas medzi uverejnením 
oznámenia o voľnom pracovnom 
mieste a nástupom do zamestnania

To závisí od spoločnosti, výberového kona-
nia a vašej dostupnosti.

Príprava na pracovný pohovor

Náboroví pracovníci očakávajú od uchá-
dzača dostupnosť, znalosti o spoločnosti 
a – v prípade zahraničného uchádzača – 
základnú znalosť kultúry na Malte. Vo väč-
šine spoločností na Malte je nevyhnutná 
znalosť anglického jazyka.

Kto bude prítomný?

Na pohovore je obvykle prítomný zamest-
návateľ, pokiaľ to nie je veľká organizácia 
– v takom prípade bude prítomný manažér 
ľudských zdrojov a vedúci oddelenia.

Podáme si ruky?

Áno, je to prvá vec, ktorú by ste mali uro-
biť, keď sa stretnete s vedúcim pohovoru. 
Podajte si ruky a predstavte sa uvedením 
svojho mena a priezviska. Nezabudnite sa 
usmievať. Nesadajte si, kým vám nepo-
núknu, aby ste tak urobili.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Pohovor je obvykle veľmi priateľský a uchá-
dzači sa môžu cítiť ako doma. Pohovory sú 
zvyčajne individuálne. Ak nejde o odborné 
zamestnanie, koná sa len jeden pohovor, 
ale v prípade odborných povolaní, ktoré si 
vyžadujú skúsenosti, je pravidlom urobiť 
užší výber kandidátov, po ktorom nasle-
duje jeden alebo dva ďalšie pohovory. 
V takom prípade sa od vás môže očakávať 
prezentácia.

Držte sa predmetu diskusie alebo otázok 
a nevymýšľajte si zručnosti, ktoré nemáte. 
Ukážte, že ste ochotní učiť sa. Dôležitý je 
očný kontakt, rovnako ako reč tela.

Môžete klásť otázky, hoci je lepšie obme-
dziť ich na minimum a musia sa týkať ponú-
kaného miesta. Môžete sa pýtať na náplň 
práce alebo pracovné podmienky. Ak 
bude nasledovať druhý pohovor, je lepšie 
na prvom pohovore nehovoriť o plate.

http://www.ncfhe.org.mt/
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Čím viac budete o spoločnosti vedieť, tým 
lepšie. Preukážete tým svoj záujem oboz-
námiť sa so spoločnosťou, s jej doterajšími 
výsledkami a budúcimi plánmi. Vaše nadše-
nie môže dokonca zvýšiť vaše šance na pri-
jatie do zamestnania. Najbežnejšia otázka, 
o ktorej sa predpokladá, že ju uchádzač 
bude vedieť zodpovedať, je hlavná funkcia 
danej spoločnosti. Ďalej to môže byť otázka, 
či je spoločnosť dcérskou spoločnosťou inej 
spoločnosti alebo či vyváža svoje výrobky 
a prípadne do ktorých krajín.

Jedným z chytákov je otázka zamestnáva-
teľa, aký plat očakávate. Existujú rozličné 
spôsoby, ako odpovedať na takéto otázky, 
najmä ak ste si urobili prieskum a máte 
dostatočné skúsenosti.

Kedy otázka presahuje medze?

Podľa zákona nesmú zamestnávatelia klásť 
otázky, ktoré môžu diskriminovať na zák-
lade pohlavia, sexuálnej orientácie, nábo-
ženského vyznania, etnickej príslušnosti 
alebo krajiny pôvodu. Ak vám položia otázky 
týkajúce sa vášho súkromia, môžete zdvo-
rilo odmietnuť na ne odpovedať, a vedú-
ceho pohovoru ubezpečiť, že váš osobný 
život nebude zasahovať do vášho zamest-
nania ani funkcie. Vedúci pohovoru môže 
klásť otázky týkajúce sa vašich osobných 
záujmov a toho, ako trávite svoj voľný čas, 
alebo sa môže pýtať na váš názor na roz-
ličné záležitosti vrátane aktuálnych udalostí.

Je potrebné predložiť referencie, 
odporúčacie listy alebo doklad 
o bezúhonnosti?

Referencie sa obvykle vyžadujú, ak voľné 
miesto súvisí so službami, s financiami 

a podobne. Dobré odporúčania môžu 
poskytnúť predchádzajúci zamestnávateľ, 
spoľahlivý odborník alebo farár. Tieto osoby 
obvykle potvrdia, že daný človek je spoľah-
livý a možno od neho očakávať bezproblé-
mové vykonávanie daného druhu práce.

Odporúčacie listy sú potrebné len ak ich 
požaduje zamestnávateľ.

Vyjednávanie o plate a výhodách

O plate môžete vyjednávať najmä vtedy, ak 
máte dostatok skúseností v práci, o ktorú sa 
uchádzate. Plat sa obyčajne vyjadruje ako 
týždenný alebo mesačný. Mzda za dovo-
lenku a ročné prémie sú obsiahnuté v ponú-
kanej odmene.

O plate a nepovinných výhodách rokuje 
v prípade veľkej spoločnosti manažér ľud-
ských zdrojov alebo v prípade menšej spo-
ločnosti sám zamestnávateľ.

Ak budete prijatí, spoločnosť je zo zákona 
povinná informovať miestne úrady o tom, 
že vás zamestnala, vyplnením Formulára 
o prijatí do zamestnania a jeho predložením 
spoločnosti Employment and Training Cor-
poration v deň vášho nástupu do zamest-
nania. Na tomto formulári musí byť váš 
podpis. Ubezpečte sa, že zamestnávateľ 
pošle tento formulár uvedenej spoločnosti 
v prvý deň vášho zamestnania.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Nie, prácu na skúšku od vás nebudú poža-
dovať, pretože je to v rozpore s platnými 
právnymi predpismi. To znamená, že túto 
požiadavku môžete odmietnuť.
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Aká dlhá je štandardná skúšobná 
doba?

Zvyčajne sa pohybuje od 6 do 12 mesiacov, 
ale to závisí od spoločnosti, takže si to zis-
tite pred nástupom do zamestnania.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady 
spojené s účasťou na pohovore?

To závisí od spoločnosti.

Kedy sa dozviem výsledok?

Zamestnávateľ vás bude spravidla informo-
vať o výsledku pohovoru po určitom čase. 
Oznámi vám aj, či ste pozvaní na ďalší 
pohovor. Ak budete prijatí, v prípade malej 
spoločnosti vám to pravdepodobne ozná-
mia telefonicky, alebo, ak pôjde o veľkú spo-
ločnosť, oznámia vám to poštou.

Získanie spätnej väzby a ďalší 
postup

Môžete si dohodnúť stretnutie na vyhodno-
tenie alebo to urobiť telefonicky.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Na pohovore sa presnosť berie veľmi vážne. 
Ak neviete presné miesto, mali by vyraziť 
včas, aby ste prišli na pohovor načas.

Ak sa nemôžete zúčastniť v daný deň, ter-
mín možno jednoducho presunúť na iný 
dátum, ak zavoláte zamestnávateľovi 
vopred (aspoň 1 deň predtým).

Je dobré vedieť, kto bude viesť pohovor.

Tipy na vhodné oblečenie

Na všetky pohovory sa oblečte elegantne. 
Muži by mali mať tmavý oblek s bielou 
alebo svetlou košeľou a elegantnou kra-
vatou. Ženy by mali mať kostým a blúzku. 
Šperky a mejkap musia byť decentné. Muži 
by nemali mať náušnice ani pírsing. Ak máte 
tetovanie, dbajte na to, aby bolo zakryté 
oblečením. Tetovanie vzbudzuje u miest-
nych zamestnávateľov nevôľu. Odporúča 
sa používať ľahký a svieži parfum, najmä 
v lete.

Ďalšie rady

Na otázky sa nesnažte odpovedať prí-
liš obšírne a nereagujete prehnane na prí-
padnú kritiku zo strany vedúceho pohovoru. 
Nikdy nekritizujte predchádzajúceho 
zamestnávateľa. Snažte sa byť pozitívni 
a čo je najdôležitejšie, buďte sami sebou. 
Zamestnávatelia chcú zamestnať predo-
všetkým čestných a zrelých ľudí.
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HOLANDSKO 
Úradný jazyk ➔ holandčina
Politický systém ➔ konštitučná monarchia
Počet obyvateľov ➔ 16,8 milióna
Hlavné mesto ➔ Amsterdam
Mena ➔ euro (EUR)
Člen EÚ alebo EHP ➔ EÚ
Telefónna predvoľba ➔ +31
Internetová doména ➔.nl

PREČO ÍSŤ PRACOVAŤ DO HOLANDSKA?

Holandsko má mnoho krásnych miest, liberálne názory a dobre 
spravované a prístupné prírodné oblasti. 

Počet pracovných miest vo väčšine odvetví klesol v roku 2012 
v porovnaní s predchádzajúcim rokom, najvýraznejšie v oblasti 
verejnej správy, v odvetví stavebníctva, prenájmu nehnuteľností 
a obchodu. Niekoľko odvetví však zaznamenalo rozvoj vrátane 
opatrovateľských služieb/sociálnej starostlivosti, obchodu/dopravy/
gastronómie a informácií/komunikácií. Najväčší počet voľných 
pracovných miest je v oblasti technických a obchodných zástupcov, 
elektromechanikov a montérov. Vzhľadom na prevahu dopytu 
nad ponukou majú dobrú šancu nájsť si prácu aj mechanici a montéri 
poľnohospodárskych a priemyselných strojov, inštalatéri, montéri 
potrubí. Je potrebné uvedomiť si, že znalosť holandského jazyka 
môže byť nevyhnutná, najmä na komerčných pracovných miestach.
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HĽADANIE PRÁCE

Pracovné ponuky sa uverejňujú na webo-
vých stránkach spoločnosti alebo na špe-
cializovaných stránkach venovaných 
zamestnaniu, v novinách (vo všeobec-
nosti vo víkendovej prílohe s pracovnými 
ponukami), prostredníctvom sprostredko-
vateľskej organizácie alebo verejných slu-
žieb zamestnanosti (UWV). Veľmi bežné je 
podať si spontánnu žiadosť o zamestnanie 
s cieľom zistiť, aké sú pracovné príležitosti 
v danej spoločnosti.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

O pracovné miesta s nízkou mzdou alebo 
o nekvalifikované pracovné miesta (odvetvie 
hotelových a gastronomických služieb, malo-
obchod) sa bežne žiada telefonicky alebo 
čoraz častejšie prostredníctvom e-mai-
 lu. V prípade ostatných pracovných miest je 
štandardné zaslať sprievodný list a životopis 
e-mailom alebo poštou. V žiadosti uveďte 
svoje osobné údaje a pravdivo opíšte svoje 
pracovné skúsenosti a úroveň vzdelania.

Sprostredkovateľské organizácie, ktoré 
môže spoločnosť zamestnávať na obsade-
nie voľných pracovných miest, často urobia 
predbežný výber uchádzačov a zamest-
návateľovi predložia niekoľko vybraných 
životopisov.

Ak chcete požiadať o zamestnanie 
spontánne, obráťte sa na oddelenie alebo 
osobu, ktoré vám môžu povedať o voľ-
ných pracovných miestach. Vysvetlite svoje 
plány, aké zamestnanie hľadáte a aké sú 
vaše zručnosti a skúsenosti. Opýtajte sa, či 
môžete poslať sprievodný list a životopis. 
Ak áno, môžete poslať list príslušnej osobe 

alebo oddeleniu. V Holandsku môže byť 
tento prístup na získanie pozvania na poho-
vor veľmi účinný.

Je štandardné priložiť k životopisu 
fotografiu?

Nie, ale je to prijateľné.

Uprednostňujú sa rukou písané 
žiadosti?

Nie, rukou písané žiadosti sa neodporúčajú.

Je životopis vo formáte Europass 
bežne používaný a prijímaný?

Ak máte životopis vo formáte Europass 
na preukázanie pracovných skúseností, 
vzdelávacích kurzov, zručností a spôsobi-
losti, neváhajte ho použiť.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Ak budete spoločnosť kontaktovať tele-
fonicky, pýtajte si kontaktnú osobu alebo 
oddelenie uvedené v inzeráte s pracovnou 
ponukou. Uistite sa, či je čas volania vyho-
vujúci. Stručne povedzte, či voláte, aby ste 
získali viac informácií, alebo sa uchádzate 
o zamestnanie. Ak ste zahraničný uchádzač 
a voláte zo zahraničia, povedzte to a opýtajte 
sa, či sa telefonát môže uskutočniť vo vašom 
vlastnom alebo v inom cudzom jazyku. Roz-
hodujúci je prvý dojem, ktorý urobíte.

Je potrebné poslať so žiadosťou 
o zamestnanie aj diplomy?

Nie, spoločnosť požiada o ich kópie, ak budú 
potrebné, na pohovore alebo v deň nástupu 
do práce. Odporúča sa dať si diplomy 
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preložiť do holandčiny alebo angličtiny a dať 
si overiť svoje kvalifikácie.

Obvyklý čas medzi uverejnením 
oznámenia o voľnom pracovnom 
mieste a nástupom do zamestnania

Od 1 dňa až po niekoľko mesiacov.

Príprava na pracovný pohovor

Uchádzači môžu byť pozvaní na prieskumný 
pohovor, ktorý pravdepodobne zorganizuje 
sprostredkovateľská organizácia. Pohovor 
sa považuje skôr za príležitosť navzájom sa 
spoznať. Atmosféra je niekde medzi formál-
nou a neformálnou a je založená na rov-
nosti medzi diskutujúcimi partnermi.

Zamestnávateľ bude od vás chcieť, aby ste 
ukázali, že poznáte pracovné podmienky, 
spoločnosť a jej činnosť. Budete mať aj mož-
nosť klásť otázky. Využite túto príležitosť 
na preukázanie svojej motivácie a záujmu 
o pracovné miesto, ale nepýtajte sa na plat.

Otázky sa týkajú najmä vašich skúseností 
a zručností. Na základe tohto pohovoru 
budete pozvaní na druhý pohovor alebo 
bude vaša žiadosť zamietnutá.

Nedostatok základných informácií o spo-
ločnosti je pre holandských zamestnáva-
teľov často jednou z hlavných príčin, prečo 
kandidáta nepozvú na druhý pohovor alebo 
mu neponúknu miesto. Pozrite si webové 
stránky spoločnosti, prečítajte si jej výročnú 
správu a snažte sa získať dobrú predstavu 
o odvetví, v ktorom spoločnosť pôsobí, o jej 
posledných novinkách a pravdepodob-
ných zmenách. Pomôže vám to preukázať 
motiváciu.

V nasledujúcich pohovoroch sa podrobnej-
šie zaoberá pracovným miestom, vašimi 
schopnosťami riešiť problémy a vašimi skú-
senosťami. Po prvom alebo druhom poho-
vore môže byť vykonané vyhodnotenie.

Vo väčšine prípadov vás v krátkom čase 
po pohovore informujú, či ste boli prijatí 
alebo nie.

Holandskí zamestnávatelia stále viac 
vyžadujú okrem diplomov alebo osved-
čení aj preukázanie schopností. Pripravte 
sa na otázky týkajúce sa vašich schop-
ností nácvikom metódy STAR (situation, 
task, action, result): situácia, úloha, činnosť, 
výsledok (pozri str. 18).

Kto bude prítomný?

Zvyčajne jedna alebo dve osoby.

Podáme si ruky?

Áno, v Holandsku sa vyžaduje pevný stisk 
ruky.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Pohovor trvá priemerne 1 až 1,5 hodiny.

Vedúci pohovoru najprv predstaví seba 
a spoločnosť, a potom vás vyzve, aby ste 
povedali niečo o sebe. Pred položením otá-
zok týkajúcich sa vášho životopisu vám naj-
prv povedia viac o danom pracovnom mieste. 
Môžu sa vás opýtať aj na váš súkromný život.

Nasledujú otázky týkajúce sa vašich vlast-
ností, zručností a schopností. Potom sa 
môžete pýtať na témy, ktoré neboli spome-
nuté, alebo na veci, ktoré treba objasniť.
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Vedúci pohovoru uzatvorí pohovor vysvetle-
ním ďalším krokov výberového konania. 

Zavádzajúce otázky sú: Máte nejakú pred-
stavu, čo toto miesto predstavuje? Porov-
najte toto miesto s podobnými v iných 
spoločnostiach. Prečo by sme mali vybrať 
vás namiesto niekoho druhého? Môžete nám 
vysvetliť medzeru vo vašom životopise?

Kedy otázka presahuje medze?

V Holandsku existujú právne predpisy 
na ochranu pred diskrimináciou. Nie sú 
povolené otázky týkajúce sa rasy alebo 
farby pleti, náboženstva (aj keď otázka, 
či pracovná doba vyhovuje vášmu nábo-
ženstvu, je dovolená), štátnej príslušnosti, 
miesta narodenia, tehotenstva, zdravia 
alebo plánov týkajúcich sa rodiny.

Viaceré holandské spoločnosti prijali kódex 
dobrého správania pri nábore zamestnancov 
ustanovený Holandskou úniou pre personálny 
manažment a rozvoj organizácie (NVP). Ak si 
myslíte, že spoločnosť, ktorá tento kódex pod-
písala, s vami nezaobchádza správne, môžete 
podať sťažnosť. Môžete osloviť aj holandskú 
Komisiu pre rovnaké zaobchádzanie, ak sa 
domnievate, že vaše práva na rovnaké zaob-
chádzanie boli porušené.

Je potrebné predložiť referencie, 
odporúčacie listy alebo doklad 
o bezúhonnosti?

Referencie nie sú povinné. Je na vás, či 
vo svojom životopise uvediete mená osôb, 
ktoré o vás poskytnú referencie. Váš nový 
zamestnávateľ ich môže kontaktovať 
len s vaším súhlasom. V referenciách sa 

neuvádzajú osobné záležitosti ani dôvody 
odchodu z predchádzajúceho miesta.

Ak sa vyžaduje doklad o bezúhonnosti, 
malo by to byť uvedené v inzeráte o pra-
covnej ponuke.

Keď ukončíte pracovný pomer v spoločnosti, 
zamestnávateľ vám vždy musí dať osvedče-
nie. Toto osvedčenie môže mať jednoducho 
neutrálny obsah, nikdy však nesmie uvá-
dzať nič negatívne o vašej osobnosti alebo 
vašej práci.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Ak vám spoločnosť ponúkne prácu, môžete 
vyjednávať o plate a skúšobnej dobe. Ak 
budete prijatí prostredníctvom sprostred-
kovateľskej organizácie, pravdepodobne 
bude ona vyjednávať o vašich požiadavkách 
na plat a o ostatných podmienkach a výho-
dách. V Holandsku je možné vyjednávať 
o plate aj o nepovinných výhodách. Požia-
davku na plat si dvakrát premyslite a uistite 
sa, že je v súlade s vašou prácou.

Rozličné druhy zamestnaní majú odlišné 
mzdové tarify. Tieto tarify sú rozdelené 
do tzv. stupníc. Tarifa a stupnica, podľa 
ktorých budete odmeňovaní, sa vypočí-
tajú podľa vašich pracovných skúseností. 
O všetkom tomto možno vyjednávať. Neza-
budnite, že aj dobrovoľná práca sa počíta 
ako pracovná skúsenosť. Pracovné pod-
mienky pre viaceré profesie a veľké spo-
ločnosti sa dohadujú v kolektívnych 
zmluvách. V Holandsku existuje minimálna 
mzda pre osoby do 23 rokov a pre starších 
zamestnancov. Zárobok pod touto hrani-
cou je zakázaný. Odmena sa vyjadruje ako 
mesačná.
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Nárok na dovolenku a vzorec na výpo-
čet mzdy za dovolenku stanovuje zákon. 
Počet dní dovolenky, na ktoré máte nárok, 
sa môže zvýšiť v závislosti od kolektívnych 
zmlúv a vášho veku. O prémiách možno 
vyjednávať pri nástupe do zamestnania 
a pri ročnom hodnotení. Niektoré kolek-
tívne zmluvy obsahujú záväzky týkajúce sa 
podielov na zisku alebo dividend.

Okrem platu a platenej dovolenky môžete 
vyjednávať aj o ďalších podmienkach, ako 
sú služobné vozidlo, náklady na cestovné, 
dôchodkové poistenie, náklady na školenie 
atď. Tieto podmienky sú v mnohých prípa-
doch zakotvené v kolektívnych zmluvách.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Áno, práca na skúšku je pravdepodobná.

Aká dlhá je štandardná skúšobná 
doba?

Skúšobná doba trvá priemerne 2 mesiace.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady 
spojené s účasťou na pohovore?

Nie je to automatické. Požiadať o úhradu 
týchto nákladov sa však nepovažuje 
za nezdvorilé a môžete tak urobiť.

Kedy sa dozviem výsledok?

Spoločnosti, ktoré uplatňujú kódex dob-
rého správania pri nábore zamestnancov, 
písomne informujú uchádzačov, prečo neboli 
vybraní, a to do štrnástich dní. Aj potom je 
ešte možné požiadať o viac informácií. 

Získanie spätnej väzby a ďalší 
postup

Ak nebudete vybraní, je normálne kon-
taktovať osobu, ktorá viedla pohovor, aby 
zhodnotila váš postup pri uchádzaní sa 
o zamestnanie. Môžete sa opýtať na to, čo 
ste urobili dobre a čo sa nepodarilo, aby ste 
sa mohli poučiť pre ďalšie pohovory.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Presnosť je nevyhnutná. O nový ter-
mín môžete požiadať len z veľmi váž-
neho dôvodu (napr. choroba alebo úmrtie 
v rodine).

Tipy na vhodné oblečenie

Veľmi sa oceňuje, ak sa oblečiete vhodne 
na danú príležitosť a budete upravení. 
Snažte sa zvoliť si oblečenie, ktoré je 
v súlade s kultúrou spoločnosti, a nie podľa 
najnovšej módy. V bankovom sektore musia 
mať muži oblek a u žien sa predpokladá 
dvojdielny kostým.

Odporúča sa umiernené použitie šperkov. 
U mužov sa akceptuje prsteň, ale náramky 
sa považujú za prehnané. U žien je prija-
teľný alebo dokonca vhodný jeden alebo 
viac prsteňov. Ostatné šperky by mali byť 
prispôsobené oblečeniu.

Ďalšie rady

Vaše odpovede by mali byť stručné 
a výstižné. Výhodou môže byť, ak máte pre-
klad diplomu, overený titul alebo registro-
vanú profesiu. 
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NÓRSKO 
Úradný jazyk ➔ nórčina
Politický systém ➔ konštitučná monarchia
Počet obyvateľov ➔ 5,1 milióna
Hlavné mesto ➔ Oslo
Mena ➔ nórska koruna (NOK)
Člen EÚ alebo EHP ➔ EHP
Telefónna predvoľba ➔ +47
Internetová doména ➔.no

PREČO ÍSŤ PRACOVAŤ DO NÓRSKA?

Aj napriek tomu, že ide o mladý národ, má Nórsko dlhú históriu 
a bohaté tradície. V priebehu rokov sa nórske zvyky a tradície 
spojili s podnetmi a vplyvmi zo zahraničia. Nórsko sa vyznačuje 
veľkými oblasťami nedotknutej prírody a ponúka množstvo možnosti 
na aktívny pobyt v prírode vrátane rozličných športov.

Uchádzači o zamestnanie, ktorí majú záujem o prácu v Nórsku, by 
si mali uvedomiť, že nedávne prieskumy ukázali pokles voľných 
pracovných miest v oblasti financií a poistenia, výstavby a správy, 
baníctva a výroby, a nárast pracovných miest v oblasti informačných 
a komunikačných technológií (IKT). Na trhu práce je silný dopyt 
po technikoch, pracovníkoch v oblasti IKT a po inžinieroch v oblasti 
ťažby ropy a geovedy. Nedostatok pracovných síl je aj v oblasti 
zdravotnej starostlivosti a opatrovateľských služieb, najmä pokiaľ 
ide o zdravotné sestry.
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HĽADANIE PRÁCE

Pracovné miesta sú inzerované na webových 
stránkach spoločností alebo na špecializo-
vaných stránkach venovaných zamestnaniu, 
v novinách, prostredníctvom sprostredkova-
teľskej organizácie alebo verejných služieb 
zamestnanosti (http://www.nav.no).

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Svoju žiadosť pošlite v angličtine (alebo 
v škandinávskom jazyku, ak hovoríte niekto-
rým z nich) so sprievodným listom a životo-
pisom (maximálne na jednu stranu, aj keď 
životopis odborných uchádzačov by mohol 
byť dlhší a podrobnejší).

Ak posielate spontánnu žiadosť, zistite si 
meno zástupcu oddelenia ľudských zdro-
jov, ktorému svoju žiadosť pošlete. Napíšte 
sprievodný list (maximálne na jednu stranu) 
a priložte životopis.

Pripravte si jednu žiadosť pre každé voľné 
miesto alebo spoločnosť. Ak sa uchádzate 
o zamestnanie vo veľkej spoločnosti, zavo-
lajte alebo pošlite e-mail náborovému pra-
covníkovi niekoľko dní po zaslaní žiadosti 
a opýtajte sa ho, či si prečítal váš životo-
pis a čo si o ňom myslí, či im prišlo veľa žia-
dostí, kedy môžete očakávať odpoveď atď.

Pri opisovaní svojej osoby a svojich kvalifi-
kácií buďte struční a výstižní. Buďte úprimní 
a nezveličujte. Životopis má byť jednoduchý 
a skromný. O svojich jazykových znalostiach 
hovorte čestne, najmä o angličtine. „Dobrá“ 
znalosť angličtiny nie je to isté ako „školské 
vedomosti“ angličtiny.

Je štandardné priložiť k životopisu 
fotografiu?

Nie je bežné prikladať k životopisu 
fotografiu.

Uprednostňujú sa rukou písané 
žiadosti?

Nie, rukou písané žiadosti sa v Nórsku 
nepoužívajú.

Je životopis vo formáte Europass 
bežne používaný a prijímaný?

Nie, nie je.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Je bežné spojiť sa s kontaktnou osobou 
a získať viac informácií o voľnom mieste. 
Pripravte si otázky týkajúce sa pracovného 
miesta alebo spoločnosti a volajte medzi 9 
a 15 hod. od pondelka do piatka.

Je potrebné poslať so žiadosťou 
o zamestnanie aj diplomy?

Kópie diplomov alebo osvedčení pošlite 
so žiadosťou o zamestnanie len ak sa to 
požaduje v pracovnej ponuke. Ak to nie je 
uvedené, pošlite ich, keď o ne náborový 
pracovník požiada. Zamestnávatelia potre-
bujú overenú kópiu vášho diplomu a ove-
rený preklad (do nórskeho alebo aspoň 
do anglického jazyka).

http://www.nav.no/
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Obvyklý čas medzi uverejnením 
oznámenia o voľnom pracovnom 
mieste a nástupom do zamestnania

Tento čas býva rôzny. V niektorých pra-
covných ponukách sa uvádza „nástup 
čo najskôr“, v iných je dátum nástupu 
do zamestnania až o 3 mesiace.

Príprava na pracovný pohovor

Vo väčšine prípadov budete požiadaní 
zúčastniť sa pohovoru osobne. V niektorých 
prípadoch môže byť prvý priamy kontakt 
vo forme telefonického pohovoru. 

Nezabúdajte, že váš životopis a sprievodný list 
sú pre vás vstupenkou na pohovor. Tu musíte 
preukázať svoju spôsobilosť. Pohovor je zalo-
žený viac na vašich osobných schopnostiach 
a osobnosti v pracovnej situácii. Rozhodujúca 
môže byť „chémia“ medzi vami a náborovým 
pracovníkom. Prejavte záujem, buďte motivo-
vaní, klaďte správne otázky, odvážte sa hovo-
riť za seba a povedzte svoj názor.

Môže byť uskutočnený len jeden poho-
vor (najbežnejší prípad), dva alebo tri 
(pre vysoko kvalifikovaných pracovníkov). 
Pohovor trvá priemerne 45 – 90 minút.

Kto bude prítomný?

Pohovor bude vedený jednou až piatimi oso-
bami. Môže byť prítomný zástupca odborovej 
organizácie a zamestnancov, najmä v prí-
pade pracovných miest vo verejnom sektore.

Podáme si ruky?

Podanie ruky je dosť bežné a stisk musí byť 
pevný.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Osoba zodpovedná za vedenie pohovoru 
vám povie niečo o spoločnosti a voľnom 
mieste. Potom budete mať pridelený čas, 
aby ste sa predstavili a vysvetlili, prečo sa 
uchádzate o dané miesto. Neváhajte klásť 
profesionálne otázky o spoločnosti a voľ-
nom mieste. Na konci pohovoru sa môžete 
opýtať na platové a pracovné podmienky. 
Potom by vás mal náborový pracovník infor-
movať, kedy sa dozviete výsledok alebo 
kedy dostanete odpoveď.

Rozprávať sa budete najmä o pracovných 
záležitostiach, ale náborový pracovník vás 
najviac ohodnotí na základe vášho osob-
ného spôsobu prezentovania odborných 
kvalifikácií. Buďte pokojní a buďte sami 
sebou. Ukážte, že budete pre spoločnosť 
prínosom. Nesnažte sa zapôsobiť na nábo-
rového pracovníka, buďte čestní, skromní 
a pragmatickí.

Kedy otázka presahuje medze?

Diskriminácia na základe politickej prís-
lušnosti, náboženstva, sexuálnej orientá-
cie, veku, zdravotného postihnutia alebo 
členstva v odborovom zväze je nezákonná, 
pokiaľ tieto témy nesúvisia priamo s pra-
covným miestom. Nemusíte odpovedať 
na otázky o tehotenstve alebo či dostá-
vate nejaký druh príspevku. Tu však použite 
zdravý rozum. Zamestnávatelia od vás oča-
kávajú, že preukážete iniciatívu, prevezmete 
zodpovednosť za svoju prácu a budete 
schopní pracovať nezávisle. 
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Je potrebné predložiť referencie, 
odporúčacie listy alebo doklad 
o bezúhonnosti?

Nórski zamestnávatelia systematicky kon-
trolujú referencie. Zoznam osôb, ktoré 
o vás poskytnú referencie, uveďte na konci 
životopisu. Tieto osoby budú musieť nór-
skemu náborovému pracovníkovi povedať 
(v anglickom alebo škandinávskom jazyku) 
o vašich predchádzajúcich profesionálnych 
povinnostiach a o vašich odborných a osob-
nostných schopnostiach.

Odporúčacie listy nie sú nutné ani bežne 
požadované, iba ak nemôžete uviesť žiadne 
osoby, ktoré by o vás poskytli referencie.

Zamestnania v oblasti bezpečnosti a vzde-
lávania si vyžadujú doklad o tom, že nemáte 
žiadne záznamy v trestnom registri, ale 
toto bude uvedené v inzeráte o pracovnej 
ponuke.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Plat sa spravidla vyjadruje ako mesačný, 
resp. pri sezónnych prácach môže byť 
vyjadrený v hodinových sadzbách. Často 
nie je potrebné vyjednávať, keďže existujú 
štandardné pracovné zmluvy. Môže však byť 
rozumné overiť si výšku mzdy v odborovom 
zväze zodpovednom za danú oblasť, aby ste 
mali predstavu, čo môžete očakávať. Vyjed-
návanie o plate sa uskutoční obvykle až keď 
vám ponúknu pracovné miesto.

Mzdu za dovolenku upravuje zákon a je 
zahrnutá do vášho platu. Odborové zväzy 
vyjednávajú o platoch a mimoriadnych 
zákonných výhodách na národnej úrovni. 

Zástupcovia odborového zväzu sú zodpo-
vední za miestne vyjednávania na praco-
visku, ale len pre svojich členov.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Nie, práca na skúšku 1 deň nie je bežná.

Aká dlhá je štandardná skúšobná 
doba?

Zamestnávateľ sa môže rozhodnúť prijať 
vás najprv na skúšobnú dobu. Táto doba 
bežne nepresiahne 6 mesiacov.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady 
spojené s účasťou na pohovore?

Mnoho spoločností uhrádza cestovné 
výdavky spojené s účasťou na poho-
vore. Mali by ste si to však vopred overiť 
u zamestnávateľa.

Kedy sa dozviem výsledok?

Ak vás prijmú, dostanete písomné potvrde-
nie a možno vám predtým aj zavolajú. Ak 
ste boli odmietnutí, budete o tom informo-
vaní listom alebo e-mailom.

Získanie spätnej väzby a ďalší 
postup

Ak budete odmietnutí, môžete zavo-
lať náborovému pracovníkovi a opýtať sa 
ho na dôvod odmietnutia alebo na to, aké 
kvalifikácie mala osoba, ktorá zamestna-
nie dostala, a vy ste ich nemali. Získate tak 
predstavu, kde sa nachádzate v profesnom 
rebríčku.
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Ako skoro treba prísť na pohovor?

Musíte byť presní. Ak sa nebudete môcť 
zúčastniť v danom čase, požiadajte čo naj-
skôr o nový termín.

Tipy na vhodné oblečenie

V Nórsku je prirodzený štýl obliekania. Pra-
vidlo „biela košeľa a kravata“ platí len 
pre uchádzačov o pozície na riadiacej úrovni 
v oblasti finančníctva, realít, poradenstva 
alebo tam, kde je veľkou časťou zamestna-
nia reprezentatívnosť. Pozrite si fotografie 

zamestnancov na webových stránkach spo-
ločnosti, aby ste videli, ako sú oblečení.

Ďalšie rady

Vo všeobecnosti sa nesnažte na náboro-
vých pracovníkov zapôsobiť svojím vzhľa-
dom. Zapôsobte na nich svojimi odbornými 
a osobnostnými zručnosťami. Udržiavajte 
správnu mieru a prejdite k veci. Nórska pod-
niková kultúra je do istej miery neformálna 
v porovnaní s inými európskymi krajinami.
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RAKÚSKO 
Úradný jazyk ➔ nemčina
Politický systém ➔ federálna parlamentná republika
Počet obyvateľov ➔ 8,5 milióna
Hlavné mesto ➔ Viedeň
Mena ➔ euro (EUR)
Člen EÚ alebo EHP ➔ EÚ
Telefónna predvoľba ➔ +43
Internetová doména ➔.at

PREČO ÍSŤ PRACOVAŤ DO RAKÚSKA?

Rakúsko, kompaktné, ale pestré, tradičné, a predsa moderné, 
kultúrne, no aj tak dobrodružné, ponúka bohaté možnosti životného 
štýlu, od elegancie Viedne na severe, až po príchuť Stredomoria 
a horské masívy na juhu. Krajina, ktorá je Mekkou pre nadšencov 
zimných športov, je asi najznámejšia ako metropola klasickej hudby.

Rakúske hospodárstvo sa už zotavuje z poklesu v roku 2009. 
K dispozícii sú pracovné ponuky pre absolventov odborného 
učňovského vzdelávania, napríklad elektromontérov, inštalatérov, 
sústružníkov, murárov, tesárov a stolárov. Dopyt je aj po pracovníkoch 
v oblasti cestovného ruchu a v odvetví hotelových a gastronomických 
služieb. To isté platí pre zamestnancov odbytu a predavačov.
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HĽADANIE PRÁCE

Voľné pracovné miesta sú uverejnené 
v novinách alebo na internete. Pre zamest-
nania s nízkou kvalifikáciou sa prvé kon-
takty robia zvyčajne telefonicky, aj keď 
čoraz viac sa používajú online žiadosti.

V prípade kvalifikovaných zamestnaní 
musíte napísať sprievodný list a poslať 
svoj životopis. Spoločnosť posúdi žiadosti 
a kontaktuje uchádzačov, ktorí boli vybraní 
na pohovor. Pri manažérskych zamestna-
niach môžete byť pozvaní na hodnotenie.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Sprievodné listy sa spravidla píšu na počí-
tači. Písomné žiadosti by vždy mali obsa-
hovať formálny sprievodný list, v ktorom 
uvediete pracovné miesto, o ktoré sa uchá-
dzate. Nezabudnite uviesť správnu adresu 
a meno kontaktnej osoby.

Váš životopis musí byť stručný, výstižný, 
chronologický a úplný. Váš osobný profil 
musí byť prispôsobený pracovnej ponuke. 
Na dokumentoch, ktoré posielate zamest-
návateľovi, by nemali byť žiadne poznámky.

Ak sa uchádzate o zamestnanie spontánne, 
sami sa iniciatívne ubezpečte, že ak práve 
nemajú voľné miesto, vaša žiadosť bude 
uložená v databáze potenciálnych uchádza-
čov. Ak bude spoločnosť niekoho potrebovať, 
túto databázu si oddelenie ľudských zdrojov 
často pozrie ako prvú.

Je štandardné priložiť k životopisu 
fotografiu?

Áno, zamestnávatelia sú zvyknutí, že uchá-
dzači prikladajú k sprievodnému listu svoju 
fotografiu.

Uprednostňujú sa rukou písané 
žiadosti?

Nie, ak ich spoločnosť vyžaduje, jasne o ne 
požiada.

Je životopis vo formáte Europass 
bežne používaný a prijímaný?

Bohužiaľ nie, je príliš obsiahly.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Ak budete spoločnosť kontaktovať tele-
fonicky, je dôležité, aby ste poznali meno 
kontaktnej osoby. Vypýtajte si ju k tele-
fónu po mene. Pripravte si krátke a výstižné 
predstavenie svojej osoby, vysvetlite, kvôli 
ktorej pracovnej ponuke voláte a snažte 
sa dohodnúť si termín pohovoru. Vyhnite 
sa hlučnému pozadiu alebo ľuďom, ktorí 
na vás hovoria, keď voláte, najmä ak použí-
vate mobilný telefón.

Je potrebné poslať so žiadosťou 
o zamestnanie aj diplomy?

Áno, kópie vašich osvedčení o odbornej prí-
prave by mali byť priložené (vaše posledné 
odborné vzdelanie, ďalšie kvalifikácie, pra-
covné osvedčenie alebo aspoň potvrdenie 
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o odpracovanej dobe). Všetky osvedčenia 
by mali byť preložené do nemčiny okrem 
prípadov, keď sa uchádzate o zamestnanie 
v medzinárodnej spoločnosti.

Obvyklý čas medzi uverejnením 
oznámenia o voľnom pracovnom 
mieste a nástupom do zamestnania

Väčšina pracovných miest sa obsadí do 1 
až 3 mesiacov. Uchádzači o odborné miesta 
(v oblasti riadenia alebo miesta, ktoré vyža-
dujú veľa skúseností) budú musieť absol-
vovať niekoľko pohovorov a možno aj 
hodnotenie. V niektorých prípadoch je v pra-
covných ponukách oznámené, že pracovná 
zmluva sa začne o 6 mesiacov.

Príprava na pracovný pohovor

Ak sa na miesto hlási veľa uchádzačov, 
spoločnosti zvyknú usporiadať predbežný 
výber alebo testy. Pre kľúčové pozície alebo 
manažérske miesta sa často využívajú 
posudzovacie strediská.

Zamestnávatelia hľadajú uchádzačov, 
ktorí čo najviac spĺňajú požadovaný profil. 
Od uchádzačov sa očakáva, že preukážu, 
ako ich kvalifikácie a skúsenosti vyho-
vujú tomuto profilu, budú hovoriť o svojich 
odborných a osobných silných a slabých 
stránkach a odpovedať na otázky týka-
júce sa ich motivácie, sociálnych zručností 
a vyhliadok ako zamestnancov. Pripravte sa 
aj na otázky týkajúce sa vášho životopisu 
(napr. ak ste často menili zamestnanie).

Zamestnávatelia sa vo všeobecnosti snažia 
o dialóg, v ktorom sa môžu viac dozvedieť 

o vás, vašich kvalifikáciách a vašich oča-
kávaniach od zamestnania. Na pohovore 
bude priestor aj na vaše otázky o pracov-
nom čase a pracovných dňoch, činnostiach 
a pracovnej náplni. Atmosféra je priateľská, 
ale objektívna a nezaujatá.

Uchádzači by mali byť dobre informovaní 
o spoločnosti: čo robí alebo vyrába, aká je 
veľká, či je centralizovaná alebo decentra-
lizovaná, či má sídlo v zahraničí a aký je jej 
imidž a filozofia.

Dôležitá je verbálna komunikácia, najmä 
artikulácia a vystupovanie v súlade 
s miestom, o ktoré sa uchádzate (jasná 
motivácia pre zamestnanie, sociálne zruč-
nosti, schopnosť pracovať v tíme, autorita 
a vodcovstvo, odolnosť proti stresu, fle-
xibilita). Pozornosť venujte aj neverbálnej 
komunikácii: dochvíľnosť, postoj, očný kon-
takt, gestikulácia a výraz tváre.

Pohovor zvyčajne trvá asi 1 hodinu. Môže sa 
uskutočniť aj vo forme videokonferencie, ale 
Skype sa používa len vo výnimočných prí-
padoch a pri nábore na akademické pozície.

Kto bude prítomný?

Prítomné môžu byť tieto osoby: vedúci odde-
lenia, ktoré miesto ponúka, manažér ľudských 
zdrojov, zástupca zamestnaneckej rady.

Podáme si ruky?

Áno, je štandardné podať si ruky.
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Existuje typická štruktúra pohovoru?

Na normálnom pohovore sa otázky obvykle 
týkajú podmienok opísaných v inzeráte 
s pracovnou ponukou a ich cieľom je zis-
tiť, či máte správne zručnosti a kvalifikácie. 
Z dôvodu objektivity by mali všetci uchád-
zači dostať rovnaké otázky. Zamestnávateľ 
sa však môže pýtať na viac informácií samo-
statne alebo na základe odpovedí uchádzača.

Kedy otázka presahuje medze?

Federálne právne predpisy o rovnakom zaob-
chádzaní zakazujú diskrimináciu na zák-
lade veku, pohlavia, náboženstva, sexuálnej 
orientácie alebo etnickej príslušnosti. Zákon 
upravuje všetky postupy zverejňovania pra-
covných ponúk, postupy uchádzania sa 
o zamestnanie a vzájomné vzťahy medzi 
zamestnávateľom a zamestnancami. Nemu-
síte odpovedať na otázky o tehotenstve, 
plánovaní rodiny alebo o chorobách a ocho-
reniach. Diskriminácia osôb so zdravotným 
postihnutím je zakázaná. Je potrebné uvedo-
miť si, že niektorí zamestnávatelia si nemu-
sia uvedomovať, že kladú zakázané otázky.

Je potrebné predložiť referencie, 
odporúčacie listy alebo doklad 
o bezúhonnosti?

Na požiadanie by ste mali byť schopní pred-
ložiť referencie od bývalých zamestnáva-
teľov, preložené do nemčiny, na potvrdenie 
svojej kvalifikácie a skúseností.

Najneskôr počas pohovoru by ste mali spo-
ločnosti odovzdať kópiu posledného a naj-
vyššieho diplomu. Odporúčacie listy sa 
používajú, len ak sa uchádzate o akade-
mické miesto. Ak sa vyžaduje doklad o bez-
úhonnosti, bude to pravdepodobne uvedené 
v inzeráte s pracovnou ponukou.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Obvykle je možnosť vyjednávať o plate 
a pracovných podmienkach, s výnimkou 
verejného sektora, kde sú pevne stano-
vené platové triedy. Vyjednávanie prebieha 
s vedúcim oddelenia, ktoré vám ponúklo 
pracovné miesto.

Všeobecne platí, že mzda je vyjadrená ako 
mesačná vrátane mzdy za dovolenku a via-
nočných prémií. O ostatných výhodách, 
ktoré nevyplývajú zo zákona, sa musí vyjed-
návať individuálne. Pri niektorých zamest-
naniach vám zamestnávateľ ponúkne 
pevnú minimálnu odmenu a pridá varia-
bilnú odmenu, ktorá bude závisieť od vášho 
výkonu a výsledkov v práci. V zamestna-
niach, v ktorých je bežné prijímať od zákaz-
níkov prepitné (napr. penzióny, hotely atď.), 
vám bude často ponúknutá nízka minimálna 
mzda. Prepitné sa považuje za spôsob zvý-
šenia si mzdy v závislosti od vlastnej snahy.

Často je možné diskutovať o pracovnom 
čase, pohyblivej pracovnej dobe a mieste 
výkonu práce, s cieľom prispôsobiť pracovný 
čas dostupnosti materskej školy (kindergar-
ten) atď.
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Je pravdepodobná práca na skúšku?

Môžete byť požiadaní o 1 deň práce 
na skúšku. Zamestnávateľ vám za túto 
prácu musí zaplatiť.

Aká dlhá je štandardná skúšobná 
doba?

Maximálne jeden mesiac. Počas tohto obdo-
bia môže byť pracovná zmluva kedykoľvek 
ukončená bez uvedenia dôvodu.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady 
spojené s účasťou na pohovore?

Nie, ale ak preukážete finančnú núdzu, 
verejní zamestnávatelia vám môžu 
finančne pomôcť v postupe pri uchádzaní sa 
o zamestnanie.

Kedy sa dozviem výsledok?

Zamestnávatelia od vás očakávajú, že sa 
po určitom čase budete telefonicky infor-
movať na výsledky pohovoru. Spoločnosti 
vás nie vždy budú sami iniciatívne informo-
vať o výsledkoch.

Získanie spätnej väzby a ďalší 
postup

Ak ste neboli vybraní, môžete požiadať 
o podrobnejšie informácie. Ak viete dokázať, 
že nebol dodržaný zákon o rovnakých príle-
žitostiach, je možný úradný zásah.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Zamestnávatelia berú dochvíľnosť veľmi 
vážne. Príďte načas a stretnutie odložte 
alebo zrušte, len ak na to máte vážny 
dôvod. V takých prípadoch (napr. choroba) 
zamestnávatelia očakávajú, že ich budete 
informovať vopred a dohodnete si nový ter-
mín pohovoru.

Tipy na vhodné oblečenie

Štýl oblečenia závisí od pracovného miesta, 
odvetvia, pozície, styku so zákazníkmi, 
od potreby reprezentovať spoločnosť, od jej 
kultúry atď. Je dôležité, aby ste boli auten-
tickí. U mužov, ktorí sa uchádzajú o zod-
povedné pozície, je stále povinný oblek. 
Kravata sa už nevyžaduje.

„O živote v Maďarsku som už niečo 
vedel, pretože som tam študoval, ale 
sieť EURES mi pomohla s viacerými 
technickými detailmi života v dvoch kra-
jinách, ako sú rozdiely medzi daňovými 
systémami a systémami sociálneho 
zabezpečenia. Keď sa presťahujete 
na nové miesto, neviete, čo máte oča-
kávať. Každá krajina má svoju jedineč-
nosť a tieto rady sú neoceniteľné.“ 
Marcel, uchádzač o zamestnanie 
z Nemecka, žije v Maďarsku, dochádza 
za prácou do Rakúska
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POĽSKO 
Úradný jazyk ➔ poľština
Politický systém ➔ parlamentná republika
Počet obyvateľov ➔ 38,5 milióna
Hlavné mesto ➔ Varšava
Mena ➔ poľský zlotý (PLN)
Člen EÚ alebo EHP ➔ EÚ
Telefónna predvoľba ➔ +48
Internetová doména ➔.pl

PREČO ÍSŤ PRACOVAŤ DO POĽSKA?

Poľsko je obdarené prírodnými krásami s 500 km pobrežia Baltského 
mora, rozsiahlymi oblasťami s prekrásnymi jazerami a hustými 
lesmi, ktoré pokrývajú takmer tretinu jeho územia, až po horské štíty 
na juhu.

Je to navyše jediná krajina v Európe, ktorá odolala rozsiahlej 
finančnej a hospodárskej kríze. V poslednej dobe Poľsko vyvinulo 
úsilie na to, aby pritiahlo zahraničný kapitál a investorov s cieľom 
rozbehnúť výrobu v nových podnikoch.

Krajina má dynamické a rastúce odvetvie IKT s dopytom po vývojových 
pracovníkoch, webových dizajnéroch, softvérových inžinieroch 
a správcoch databáz, zatiaľ čo medzinárodné spoločnosti potrebujú 
ľudí s jazykovými znalosťami na miesta operátorov na asistenčných 
a informačných pracoviskách, poradcov pri službách zákazníkom, 
recenzentov obsahu, testovacích pracovníkov v oblasti vývoja hier, 
projektových manažérov a finančných a logistických odborníkov.
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HĽADANIE PRÁCE

Pracovné miesta sú inzerované verej-
nými službami zamestnanosti (regionálne 
a miestne úrady práce), súkromnými zamest-
naneckými agentúrami, v novinách a na inter-
netových portáloch s ponukami zamestnania.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Najbežnejší spôsob uchádzania sa 
o zamestnanie je poslať životopis a sprie-
vodný list. Zamestnávateľ zvyčajne vyža-
duje zaslanie žiadosti prostredníctvom 
e-mailu alebo poštou.

Pri odosielaní žiadosti v elektronickej podobe 
uveďte, o ktoré voľné pracovné miesto sa 
uchádzate, najlepšie v predmete e-mailo-
vej správy. Životopis by mal byť napísaný 
strojom a mal by uvádzať vaše pracovné 
skúsenosti, schopnosti a vzdelanie, a to 
v obrátenom chronologickom poradí. Sprie-
vodný list by mal mať najviac jednu stranu 
a životopis najviac dve strany. Ako príklad 
vám môže poslúžiť vzor životopisu Europass.

Uchádzač by mal poslať životopis spolu 
so sprievodným listom aj vtedy, keď sa 
o pracovné miesto uchádza spontánne. Záro-
veň by mal byť pripravený aj na pohovor.

Je štandardné priložiť k životopisu 
fotografiu?

Fotografia je výhodou, ale nie je povinná.

Uprednostňujú sa rukou písané 
žiadosti?

Rukou písané žiadosti nie sú 
uprednostňované.

Je životopis vo formáte Europass 
bežne používaný a prijímaný?

Prijíma sa, ale jeho používanie nie je veľmi 
rozšírené.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Pri telefonických kontaktoch by sa uchád-
zači mali predstaviť a povedať, prečo volajú. 
Nežiadajte inú osobu, aby volala vo vašom 
mene, a buďte pripravení zapísať si infor-
mácie, ktoré vám poskytne zamestnávateľ.

Je potrebné poslať so žiadosťou 
o zamestnanie aj diplomy?

V niektorých prípadoch by ste k svojmu 
životopisu mali priložiť aj kópie osvedčení, 
diplomov atď. Zamestnávatelia ich zohľad-
nia pri rozhodovaní, či vás majú pozvať 
na pohovor.

Obvyklý čas medzi uverejnením 
oznámenia o voľnom pracovnom 
mieste a nástupom do zamestnania

Zvyčajne to trvá jeden alebo dva mesiace.

Príprava na pracovný pohovor

Pred pohovorom by si uchádzači mali zhro-
maždiť čo najviac informácií o spoločnosti. 
Mali by byť pripravení preukázať svoju moti-
váciu a diskutovať o tom, čo vedia robiť, čo 
poznajú a kto sú, ako aj klásť svoje otázky.

Zamestnávatelia sa sústreďujú na to, či 
má uchádzač vhodné znalosti a či roz-
mýšľa kreatívne. Hľadajú komunikatívnych 
ľudí s pozitívnym postojom. Zamestnáva-
teľ si na pohovor môže prizvať odborníka 
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na neverbálnu komunikáciu, aby overil súlad 
medzi verbálnou a neverbálnou komuniká-
ciou uchádzača.

Kto bude prítomný?

Na pohovore sú obvykle prítomní dvaja 
zástupcovia zamestnávateľa. Ak sú súčas-
ťou pohovoru testy, uchádzač môže byť 
sám alebo sa môže zúčastniť skupinového 
skúšania.

Podáme si ruky?

O tom, či si podáte ruky, rozhodne zamest-
návateľ alebo náborový pracovník. Nemali 
by ste byť iniciatívni.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Stretnutie trvá zvyčajne 45 minút až 
hodinu. Ak sa konajú testy, môžu trvať 2 až 
3 hodiny. Každý pohovor má spravidla špe-
cifickú štruktúru.

•	Úvod: prvá časť pohovoru je informatívna. 
Vedúci pohovoru informuje uchádzača 
o podmienkach stretnutia, pracovnom 
mieste, rozsahu povinností atď. a snaží sa 
vytvoriť dobrú atmosféru.

•	Preskúmanie pracovných skúseností: 
v tejto časti pohovoru bude náborový 
pracovník klásť faktické otázky na získa-
nie informácií. Budú zamerané na osobné 
údaje, pracovné skúsenosti, vzdelanie, 
profesiu atď.

•	Vysvetlenie skutočností: túto fázu 
tvorí vysvetlenie skutočností získaných 
v druhej časti pohovoru. Vedúci pohovoru 
sa uchádzačov pýta, ako podľa nich ich 

vzdelanie a pracovné skúsenosti súvisia 
s daným pracovným miestom. To pomôže 
odhaliť motiváciu uchádzača, jeho postoje 
a hodnotu, ktorú pripisuje práci.

•	Osobné názory, myšlienky a stano-
viská: v tejto fáze uchádzači uvádzajú 
svoj osobný názor a prejavujú svoj spô-
sob myslenia v súvislosti so svojimi pra-
covnými rozhodnutiami (zamestnávateľ 
alebo vedúci pohovoru kladie otázky 
o motívoch osobných rozhodnutí).

•	Zhrnutie: v tejto fáze sa uchádzači môžu 
pýtať na témy, ktoré ešte neboli spome-
nuté. Vedúci pohovoru by mali poskytnúť 
informácie o ďalších fázach výberového 
konania.

Pripravte sa aj na zavádzajúce otázky, napr.:

•	Čo budete robiť o 5 rokov?

•	Ako by ste vyriešili konflikt na pracovisku?

•	Čomu sa venujete vo svojom voľnom 
čase?

•	Aký očakávate plat?

Kedy otázka presahuje medze?

V Poľsku existujú zákony proti diskriminá-
cii na základe pohlavia, veku, zdravotného 
postihnutia, rasy, etnického pôvodu, národ-
nosti, sexuálnej orientácie, politických názo-
rov, náboženskej príslušnosti alebo členstva 
v odborových zväzoch. Uchádzač má právo 
odmietnuť odpovedať na diskriminačné 
otázky. Otázky o sexuálnej orientácii, poli-
tickej príslušnosti, tehotenstve alebo nábo-
ženstve sú neprijateľné.
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Je potrebné predložiť referencie, 
odporúčacie listy alebo doklad 
o bezúhonnosti?

Referencie nie sú bežne používané. 
Namiesto toho predložte písomné potvr-
denie o svojom zamestnaní a dokumenty 
súvisiace s vaším vzdelaním. Ak chcete 
napriek tomu predložiť referencie, uveďte 
ako osoby, ktoré o vás poskytnú referen-
cie, predchádzajúcich zamestnávateľov 
alebo učiteľov. Odporúčacie listy obvykle 
nepotrebujete, môžu však byť užitočné, ak 
sú od významného zamestnávateľa. Pra-
covné miesta vo verejnom sektore si vyža-
dujú vyhlásenie, že uchádzač nemá záznam 
v trestnom registri ani záznam o daňovom 
priestupku.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Podmienky odmeňovania sú pevne stano-
vené v:

•	podnikových dohodách alebo kolektívnych 
zmluvách (uzatvorených medzi zamest-
návateľmi a aktívnymi organizáciami 
odborových zväzov spoločnosti),

•	nariadeniach o platoch (v prípade 
zamestnávateľov, ktorí majú minimálne 
20 zamestnancov a nevzťahuje sa na nich 
podniková dohoda ani kolektívna zmluva),

•	zamestnaneckých zmluvách.

Zamestnanci sú zvyčajne platení za odpra-
covaný čas (hodina, deň alebo mesiac), 
alebo v niektorých prípadoch za vykonanú 
prácu (úkolová práca). Odmeny sú zamest-
nancovi vyplácané minimálne raz za mesiac 
v pevne stanovený deň.

Uchádzači by si mali pred podpísaním pra-
covnej zmluvy dohodnúť výšku svojho 
platu so zamestnávateľom. Prémie závi-
sia od dosiahnutých výsledkov. Počas dovo-
lenky zamestnanec dostáva normálny 
plat dohodnutý v zamestnaneckej zmluve. 
Nepovinné výhody môžu zahŕňať stravné 
lístky, program dôchodkového poistenia, 
zdravotného poistenia, vianočné prémie, 
odmenu za mimoriadne úspechy a výkony, 
ako aj podporu osobného rozvoja, najmä 
v súkromnom sektore.

Vo verejnom sektore je len obmedzený 
priestor na vyjednávanie.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Zamestnávatelia uprednostňujú požia-
davku na 1 až 3 mesiace skúšobnej doby 
pred 1 dňom práce na skúšku.

Aká dlhá je štandardná skúšobná 
doba?

Pozri vyššie.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady 
spojené s účasťou na pohovore?

Obvykle nie. Mali by ste o tom vyjednávať.

Kedy sa dozviem výsledok?

Do 1 až 2 týždňov. Ak nie, zavolajte 
zamestnávateľovi.

Získanie spätnej väzby a ďalší 
postup

Ak vám bolo povedané, že vás po pohovore 
budú kontaktovať, a stanovený termín už 
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uplynul, zavolajte a opýtajte sa na výsledok 
pohovoru. Za opýtanie nič nedáte. Dokazuje 
to, že sa o dané pracovné miesto zaujímate.

Ak vám miesto neponúknu, môžete sa opý-
tať na dôvod tohto rozhodnutia. Snažte sa 
zistiť, čo viedlo zamestnávateľa k rozhod-
nutiu neprijať vás. Môže vám to pomôcť 
v budúcnosti.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Vždy buďte dochvíľni, vážte si čas osoby, 
ktorá vedie pohovor.

Tipy na vhodné oblečenie

Na pracovný pohovor sa oblečte profe-
sionálne, aj keď je pracovné prostredie 
neformálne.

Pre mužov: oblek nenápadnej farby, košeľa 
s dlhými rukávmi, kravata, tmavé ponožky 
a klasické kožené topánky, len málo alebo 
žiadne šperky, upravený účes, nie príliš veľa 
vody po holení, starostlivo upravené nechty 
a aktovka alebo kufrík.

Pre ženy: tmavý kostým so sukňou dosta-
točne dlhou, aby ste mohli pohodlne sedieť, 
zladená blúzka, klasické topánky, neutrálne 
pančuchy, umiernené množstvo šper-
kov (žiadne visiace náušnice ani ruky plné 
náramkov), účes od kaderníka, decentný 
mejkap a parfum, čisté, starostlivo upra-
vené nechty a aktovka alebo kufrík.



138

PORTUGALSKO 
Úradný jazyk ➔ portugalčina
Politický systém ➔ parlamentná republika
Počet obyvateľov ➔ 10,5 milióna
Hlavné mesto ➔ Lisabon
Mena ➔ euro (EUR)
Člen EÚ alebo EHP ➔ EÚ
Telefónna predvoľba ➔ +351
Internetová doména ➔.pt

PREČO ÍSŤ PRACOVAŤ DO PORTUGALSKA?

Portugalsko a jeho územia – Azory a Madeira – sú obľúbené 
turistické destinácie. Okrem cestovného ruchu má Portugalsko 
najviac pracovných príležitostí v oblasti služieb. Vo výrobe je 
zamestnaných menej než 20 % pracovnej sily. Výroba je založená 
na tradičných výrobkoch, ako sú textil, odevy, obuv, korok, výrobky 
z dreva, nápoje, keramika a sklo, a na odvetviach spracovania rýb 
(konzervárne), kovov, ropy a chemikálií. Krajina posilnila svoje 
postavenie v automobilovom priemysle v Európe a má prvotriedne 
odvetvie výroby odlievacích foriem. 

Takmer 4 z 10 mladých ľudí sú bez práce a mzdy patria medzi 
najnižšie na obyvateľa v EÚ. Napriek tomu v určitých odvetviach 
existuje dopyt, najmä v oblasti sezónnych prác v cestovnom 
ruchu a poľnohospodárstve, ďalej existuje dopyt po lekároch, 
špecializovaných pracovníkoch v oblasti IT a po odborníkoch 
s jazykovými znalosťami, ktoré je v Portugalsku ťažko nájsť.
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HĽADANIE PRÁCE

Voľné pracovné miesta sa uverejňujú 
v novinách, na úradoch práce, v súkromných 
zamestnaneckých agentúrach, profesijných 
a odborových združeniach, supermarketoch, 
obciach, vo farnostiach a v iných verejných 
zariadeniach a čoraz viac prostredníctvom 
(verejných a súkromných) databáz voľných 
pracovných miest na internete. 

Uchádzači o zamestnanie používajú 
čoraz častejšie aktívny prístup a podá-
vajú spontánne žiadosti, uverejňujú inze-
ráty, dávajú svoje životopisy na webové 
stránky, posielajú ich do univerzitných 
poradní pre výber povolania, používajú soci-
álne médiá a dokonca si vytvárajú webové 
stránky.

V krajine, kde vyše 90 % spoločností tvoria 
malé podniky, sú osobné kontakty stále jed-
ným z najúčinnejších prostriedkov hľadania 
pracovných príležitostí a spojenia sa s mož-
ným zamestnávateľom. Ak máte v Portu-
galsku sociálnu sieť, nehanbite sa ju využiť.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Je takmer nemožné splniť všetky požia-
davky stanovené v niektorých inzerátoch 
s ponukou zamestnania. Nenechajte sa tým 
odradiť, a ak spĺňate väčšinu z nich, nevá-
hajte a požiadajte o zamestnanie. Portu-
galskí zamestnávatelia vedia byť v tejto 
záležitosti pružní.

Vo väčšine žiadostí sa vyžaduje sprievodný 
list a životopis (aj keď sprievodný list možno 
vynechať, ak nie je výslovne požadovaný). 
Ak je to možné, svoj životopis vypracujte 
v portugalčine. Mal by byť stručný a výstižný 

(najviac na dve strany) a upravený pre kon-
krétnu žiadosť.

Ak žiadate o zamestnanie e-mailom, sprie-
vodný list zahrňte priamo do textu e-mai-
lovej správy. Pripojený by mal byť len 
životopis. Píšte krátke odseky a vyhnite sa 
neformálnym symbolom a skratkám bežne 
používaným v e-mailoch a textových sprá-
vach. Ak posielate žiadosť o zamestnanie 
poštu, sprievodný list by nemal byť dlhší ako 
jedna strojom písaná strana formátu A4.

Dbajte na dodržanie termínu podávania žia-
dostí, najmä ak sa o zamestnanie uchá-
dzate zo zahraničia. Snažte sa podať svoju 
žiadosť včas, aby ste sa mohli zúčastniť 
na výberovom konaní od začiatku a aby ste 
si boli istí, že spoločnosť už nevybrala iného 
uchádzača.

Spontánne žiadosti môžu byť veľmi uži-
točné. Mnohé portugalské spoločnosti si 
odkladajú životopisy, ktoré dostali, a ak 
majú voľné pracovné miesto, prezrú si 
najprv tieto životopisy, aby ušetrili čas 
a náklady na uverejnenie inzerátu.

Je štandardné priložiť k životopisu 
fotografiu?

Profesionálna fotografia v pasovom for-
máte priložená k životopisu môže byť uži-
točná, aj keď to nie je bežná prax.

Uprednostňujú sa rukou písané 
žiadosti?

V posledných rokoch sa postupne upus-
tilo od rukou písaných žiadostí, aj keď 
niektorí zamestnávatelia ich stále môžu 
uprednostňovať. Ak pred zaslaním žiadosti 
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zamestnávateľa telefonicky kontaktujete, 
pokúste sa overiť si to.

Je životopis vo formáte Europass 
bežne používaný a prijímaný?

Portugalskí zamestnávatelia si zvykajú 
na životopis vo formáte Europass, aj keď 
by ešte stále mohli uprednostňovať životo-
pis v portugalskom štýle, maximálne na dve 
až tri strany.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Volajte len ak sa to navrhuje v inzeráte. Ak 
zavoláte, skúste hovoriť portugalsky a zro-
zumiteľne sa predstavte. Opýtajte sa, s kým 
by ste mali hovoriť, a danú osobu oslo-
vujte menom. Majte poruke svoj životopis 
a buďte pripravení prezentovať sa a odpo-
vedať na otázky. Pripravte si relevantné 
otázky a urobte si poznámky o všetkom, čo 
sa týka pohovoru. Ak si dohodnete poho-
vor, opýtajte sa, aké dokumenty máte pri-
niesť so sebou.

Je potrebné poslať so žiadosťou 
o zamestnanie aj diplomy?

Nie, pokiaľ to nie je uvedené v inzeráte. 
Na pohovor si však prineste ich kópie. Ak 
so svojou žiadosťou o zamestnanie uspe-
jete, môžu byť tieto dokumenty potrebné 
pri formálnom uzavretí pracovnej zmluvy.

Pri výbere kópií svojich diplomov alebo 
osvedčení o kvalifikácii na pohovor si 
uvedomte, že portugalskí zamestnáva-
telia nemusia poznať systém vzdeláva-
nia a odbornej prípravy vo vašej krajine 
ani obsah relevantných znalostí a zruč-
ností. Užitočné môžu byť dokumenty, ako je 

dodatok k diplomu alebo osvedčeniu o kva-
lifikácii vo formáte Europass.

Obvyklý čas medzi uverejnením 
oznámenia o voľnom pracovnom 
mieste a nástupom do zamestnania

V inzerátoch s ponukou zamestnania môže 
byť uvedené „čo najskôr“, ale výberové 
konanie trvá priemerne 2 až 3 mesiace. 
Menej kvalifikované alebo dočasné pra-
covné miesto môže byť obsadené do týždňa.

Príprava na pracovný pohovor

Pohovor zvyčajne netrvá dlhšie než 
45 minút. Testy môžu trvať pol dňa vrátane 
prestávok.

Kto bude prítomný?

Vo všeobecnosti vedie pohovor jedna osoba.

Podáme si ruky?

Áno, pri privítaní by ste si mali podať ruku.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Typická štruktúra pohovoru neexistuje, aj 
keď môžete očakávať otázky na:
•	základné osobné údaje (miesto narode-

nia, kde ste študovali, rodina atď.),
•	váš životopis: základné informácie 

o vašom vzdelaní/odbornej príprave, 
praxi v profesii a o ďalších činnostiach/
záľubách,
•	vašu motiváciu, pokiaľ ide o spoločnosť 

a zamestnanie,
•	vaše osobné a sociálne zručnosti (otvo-

rené otázky o vás, vašich postojoch, vlast-
nostiach a slabých stránkach).
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V druhej fáze vám osoba, ktorá vedie poho-
vor, poskytne viac informácií o spoločnosti 
a pracovnom mieste. V tomto momente sa 
môžete opýtať na rozsah samostatnosti 
a zodpovednosti, požiadavky na cestovanie, 
pracovnú dobu, očakávaný plat atď.

Na konci pohovoru vám zamestnávateľ 
zvyčajne oznámi, kedy vás bude informo-
vať o svojom rozhodnutí. Potom by ste mali 
poďakovať za príležitosť stretnúť sa s ním.

Pohovory pomocou videokonferencie a cez 
Skype nie sú veľmi bežné, ale pravdepo-
dobne sa budú čoraz viac používať na prvý 
výber u zahraničných uchádzačov.

Kedy otázka presahuje medze?

Otázky o náboženskej príslušnosti, politic-
kých preferenciách a sexuálnej orientácii sa 
považujú za výhradne súkromné záležitosti. 
Prevláda však všeobecný dojem, že sa kladú 
častejšie (aj keď rafinovanejším spôsobom), 
než v iných európskych krajinách.

Je potrebné predložiť referencie, 
odporúčacie listy alebo doklad 
o bezúhonnosti?

V Portugalsku nie je bežné žiadať o refe-
rencie alebo odporúčacie listy, aj keď niek-
torí zamestnávatelia by ich mohli považovať 
za klad.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Plat sa zvyčajne vyjadruje ako mesačný. 
Pamätajte si, že v Portugalsku ste v riad-
nom zamestnaní platení za 14 mesia-
cov za rok (t. j. vrátane mzdy za dovolenku 

vyplatenej v máji/júni a vianočných prémií 
vyplatených v novembri/decembri), aj keď 
v súčasnosti sa na základe mimoriadnych 
vládnych opatrení používajú iné formy. Ak 
budete prijatí nadnárodnou spoločnosťou, 
môžete o plate vyjednávať aj ako o roč-
nom balíku vrátane príspevkov a ostatných 
zamestnaneckých výhod. 

Ročné prémie na základe produktivity nie 
sú bežné, aj keď môže existovať mož-
nosť vyplatenia prémií na konci roka, 
v závislosti od zisku. Ročné prémie majú 
v zásadách odmeňovania zavedené len 
stredné až veľké spoločnosti, najčastejšie 
nadnárodné.

Ďalšie výhody môžu zahŕňať: v prípade väč-
ších spoločností lepšie zdravotné poiste-
nie alebo zdravotné služby, mobilný telefón 
a služobné vozidlo, najčastejšie pre vedú-
cich pracovníkov (manažéri a riaditelia), aj 
keď táto prax je na ústupe.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Práca na skúšku je čoraz bežnejšia. Niektorí 
zamestnávatelia uprednostňujú krátkodobé 
pracovné zmluvy (napr. na 3 až 6 mesia-
cov), aby si zamestnanca vyskúšali.

Aká dlhá je štandardná skúšobná 
doba?

Zákonná skúšobná doba sa líši v závislosti 
od dĺžky pracovnej zmluvy a zložitosti pra-
covného miesta. Pri krátkodobej pracov-
nej zmluve môže trvať najviac 1 mesiac. 
Pri pracovnej zmluve na dobu neurčitú trvá 
zvyčajne od 3 do 6 mesiacov.
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Uhradí mi zamestnávateľ náklady 
spojené s účasťou na pohovore?

Nie je to bežné, pokiaľ zamestnávateľ inten-
zívne nehľadá práve vaše konkrétne zruč-
nosti, profesijnú kvalifikáciu alebo profil.

Kedy sa dozviem výsledok?

Nie je neobvyklé, že na svoju žiadosť nedo-
stanete žiadnu odpoveď. Ak sa zúčast-
níte na pohovore, mohli by ste sa opýtať, 
kedy môžete očakávať informáciu o roz-
hodnutí. Ak sa vám zamestnávateľ neozve 
v dohodnutej lehote, môžete sa mu telefo-
nicky zdvorilo pripomenúť a zopakovať, že 
o miesto máte záujem. Nemali by ste však 
príliš naliehať.

Získanie spätnej väzby a ďalší 
postup

Nie je bežné žiadať o spätnú väzbu 
po pohovore.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Snažte sa prísť aspoň 10 minút 
pred pohovorom.

Tipy na vhodné oblečenie

Oblečte sa na danú príležitosť. Aj keď si 
pracovné miesto nevyžaduje elegantné 
oblečenie, ukážete tým svoju profesiona-
litu a rešpekt voči zamestnávateľovi alebo 
osobe, ktorá vedie pohovor. Nepoužívajte 
príliš výrazný mejkap alebo veľa šperkov, 
pírsing, viditeľné tetovanie ani výstredný 
účes.
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RUMUNSKO 
Úradný jazyk ➔ rumunčina
Politický systém ➔ prezidentská republika
Počet obyvateľov ➔ 20,1 milióna
Hlavné mesto ➔ Bukurešť
Mena ➔ rumunský lei (RON)
Člen EÚ alebo EHP ➔ EÚ
Telefónna predvoľba ➔ +40
Internetová doména ➔.ro

PREČO ÍSŤ PRACOVAŤ DO RUMUNSKA?

Medzi prírodné bohatstvá Rumunska patrí delta rieky Dunaj, pobrežie 
Čierneho mora a Karpaty. Na západ od Karpát sa rozprestiera 
historická Transylvánia, domov stredovekých miest a rozprávkových 
zámkov a povinná destinácia pre fanúšikov beletrie o upíroch.

V posledných rokoch Rumunsko pritiahlo značné zahraničné 
investície a zaznamenalo rýchly rast súkromného sektora, čiastočne 
vďaka daňovým sadzbám, ktoré patria medzi najnižšie v Európskej 
únii – plošná daň je 16 %. Zatiaľ čo mzdy sa radia medzi najnižšie 
v Európe, nezamestnanosť je tiež nízka. Rumunsko má väčšiu 
priemyselnú a poľnohospodársku základňu, ale tieto odvetvia 
ustupujú odvetviu služieb, obchodu a rýchlo rastúcemu odvetviu 
cestovného ruchu. Najčastejšie uverejňované voľné miesta sú 
v textilnom priemysle, v oblasti manipulácie s nákladom, montáže 
dielov, balenia, v stavebníctve a predaji.
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HĽADANIE PRÁCE

Najlepší spôsob, ako hľadať prácu s níz-
kou kvalifikáciou alebo bez kvalifikácie, je 
sledovať inzeráty v novinách alebo hľa-
dať pomocou miestnych verejných zamest-
naneckých agentúr. Vysoko kvalifikovaní 
a vzdelaní uchádzači o zamestnanie zvyknú 
hľadať ponuky na internete.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Uchádzač, ktorý má záujem o voľné pra-
covné miesto, sa môže uchádzať priamo 
u zamestnávateľa zaslaním e-mailu alebo 
telefonicky.

Náborový pracovník rozhodne, či budete 
pozvaní na pohovor, na základe toho, 
v akom rozsahu váš životopis zodpovedá 
požiadavkám spoločnosti. Pre vysoko kva-
lifikované pracovné miesta (lekári, inžinieri) 
je dôležitý sprievodný list, ktorý by nemal 
mať viac ako dve strany. Pre pracovné 
miesta, na ktoré stačí nízka úroveň kvalifi-
kácie alebo vzdelania, sprievodný list nie je 
až taký dôležitý.

Zamestnávatelia môžu usporiadať viac ako 
jeden pohovor. V takom prípade zvyčajne 
urobia prvý pohovor telefonicky. Pri tele-
fonických pohovoroch náborový pracovník 
overuje dôveryhodnosť informácií v životo-
pise a pýta sa uchádzača na podrobnejšie 
informácie o jeho zručnostiach, schopnos-
tiach a praxi v profesii. Telefonický pohovor 
trvá približne 10 – 15 minút.

Je štandardné priložiť k životopisu 
fotografiu?

Vo všeobecnosti fotografia nie je potrebná, 
pokiaľ ju zamestnávateľ neuvádza 
v inzeráte.

Uprednostňujú sa rukou písané 
žiadosti?

Nie, v súčasnosti sa uprednostňujú vytla-
čené žiadosti o zamestnanie.

Je životopis vo formáte Europass 
bežne používaný a prijímaný?

Životopis vo formáte Europass nie je bežne 
používaný a prijímaný, aj keď ho odporú-
čame. Zvyknú ho používať uchádzači s vyš-
ším vzdelaním. Osoby s nižším vzdelaním ho 
radšej nepoužívajú, pretože sa im zdá byť 
pomerne dlhý a zložitý.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Cieľom telefonického hovoru by vo vše-
obecnosti malo byť dohodnutie si ter-
mínu pohovoru. Môžete zavolať, aj vtedy, 
keď ste pred niekoľkými týždňami poslali 
svoj životopis a nedostali ste žiadnu odpo-
veď. Vopred si pripravte, čo chcete pove-
dať, buďte struční a vecní. Predstavte sa, 
pripomeňte zamestnávateľovi, že ste mu 
nedávno poslali svoj životopis, a uveďte, 
o akú prácu máte záujem. Konverzácia by 
mala byť krátka. Nevolajte opakovane.
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Je potrebné poslať so žiadosťou 
o zamestnanie aj diplomy?

Iba ak vás o to požiadajú. Niektorí zamest-
návatelia vyžadujú na začiatku výberového 
konania kópiu diplomu a niektorí prijmú 
uchádzačov aj bez nej.

Obvyklý čas medzi uverejnením 
oznámenia o voľnom pracovnom 
mieste a nástupom do zamestnania

Všeobecne sú to dva až štyri týždne, ale to 
sa mení. Niekedy sa zamestnávateľ roz-
hodne vypočuť viac uchádzačov alebo 
požiada o ďalšie dokumenty o predchádza-
júcej práci alebo štúdiách uchádzača.

Príprava na pracovný pohovor

Mnoho spoločností navrhne telefónny poho-
vor, kým sa rozhodnú, či sa s vami stretnú 
na osobnom pohovore. V takom prípade je 
dôležité pripraviť sa tak, ako by ste sa pri-
pravili na riadny pohovor, a jasne prejaviť 
svoju osobnosť hneď od začiatku. Nepre-
rušujte druhú osobu, keď hovorí, a buďte 
si istí, že rozumiete otázke, kým na ňu 
odpoviete.

Oboznámte sa s oblasťou, v ktorej spo-
ločnosť pôsobí, a s požiadavkami na dané 
miesto. Náborový pracovník bude od vás 
očakávať profesionálny prístup a čestný 
a otvorený rozhovor. Zamerajte sa na pod-
robnosti svojho životopisu. Zamestnávate-
lia vedia, že zručnosti a schopnosti uvedené 
v životopise sú obvykle trochu zveličené.

Kto bude prítomný?

Zvyčajne je prítomný zástupca oddele-
nia ľudských zdrojov, ktorý je zodpovedný 
za výberové konanie, vedúci oddelenia, 
pre ktoré spoločnosť hľadá zamestnanca, 
a v niektorých prípadoch riaditeľ alebo pre-
zident spoločnosti.

Podáme si ruky?

Áno, v Rumunsku je slušné podať si ruky.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Keď sa náborový pracovník rozhodne, že 
sa s vami stretne osobne, pohovor môže 
trvať od 30 minút do 2 hodín. Dôležité sú 
všetky prvky verbálnej a neverbálnej komu-
nikácie. Náborový pracovník bude sledovať 
vaše kladné a záporné komunikačné zruč-
nosti a bude ich analyzovať, aby ich posúdil.

Väčšina zamestnávateľov používa 
pološtruktúrované pohovory. Prvé stretnutie 
môže mať takúto štruktúru:

•	krátky rozhovor, aby ste sa uvoľnili,

•	predstavenie sa náborového pracovníka 
a uchádzača,

•	otázky o vašich skúsenostiach, zručnos-
tiach a znalostiach, overenie informácií 
v životopise,

•	náborový pracovník vás bude informo-
vať o požiadavkách a hlavných povin-
nostiach daného miesta a všeobecne 
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o spoločnosti: v ktorých odvetviach 
pôsobí, aké sú jej úspechy atď.,

•	náborový pracovník si overí, či ste pocho-
pili všetko, o čom ste sa rozprávali,

•	vaše otázky, napríklad: Aký je pracovný 
režim? Aký plat ponúkate? Existuje pre-
stávka na obed?

Odporúča sa pripraviť si otázky pred stretnu-
tím, ale buďte flexibilní a snažte sa premýš-
ľať o ďalších, ktoré sa môžu vynoriť počas 
pohovoru.

Atmosféra by mala byť otvorená, uvoľnená 
a komunikatívna. Dbajte na to, aby bol váš 
prístup profesionálny a aby ste vysvetlili 
svoju motiváciu zamestnať sa.

Kedy otázka presahuje medze?

Rumunsko má antidiskriminačné právne 
predpisy.

Je potrebné predložiť referencie, 
odporúčacie listy alebo doklad 
o bezúhonnosti?

Zamestnávatelia obvykle vyžadujú referen-
cie alebo odporúčacie listy.

Všetci zamestnávatelia vyžadujú doklad 
o bezúhonnosti (t. j. či máte záznam 
v trestnom registri). Svoju bezúhonnosť 
obvykle musíte vedieť preukázať v každom 
zamestnaní.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Vyjednávať môžete o plate a nepovinných 
a iných výhodách. Odmena je vyjadrená ako 
mesačná. Na mzde za dovolenku a na roč-
ných prémiách sa dohodnete osobitne. Naj-
bežnejšími nepovinnými výhodami, ktoré 
vám môžu byť ponúknuté, sú stravné lístky 
a mzda za dovolenku. Vyjednávanie má 
obvykle na starosti oddelenie ľudských 
zdrojov. Pozná maximálnu mzdu, ktorú spo-
ločnosť môže pre konkrétne miesto ponúk-
nuť. Konečné rozhodnutie prijme vedenie 
spoločnosti.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

V rumunskom zákonníku práce sa uvádza 
možnosť práce na skúšku v trvaní do 90 dní 
pre pracovníkov, ktorí nie sú vo vedúcej 
funkcii, a až 120 dní pre manažérov.

Aká dlhá je štandardná skúšobná 
doba?

Podľa zákonníka práce musí mať každá 
kategória pracovníkov skúšobnú dobu.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady 
spojené s účasťou na pohovore?

Nie, v Rumunsku vám tieto náklady zamest-
návateľ neuhradí.

Kedy sa dozviem výsledok?

Náborový pracovník vám na pohovore 
oznámi, či ste boli alebo neboli prijatí, resp. 
kedy vás budú znova kontaktovať.
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Získanie spätnej väzby a ďalší 
postup

Ak sa vám neozvú v krátkej dobe po poho-
vore, môžete predpokladať, že ste neboli 
vybraní. Zamestnávatelia zvyčajne neinfor-
mujú uchádzačov o výsledku pohovoru. Je 
však prijateľné zamestnávateľovi zavolať 
a požiadať ho o spätnú väzbu.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Presnosť je veľmi dôležitá. Musíte reš-
pektovať plánovaný termín pohovoru. 
Ak však prídete o niekoľko minút neskôr, 

zamestnávateľ to môže pochopiť, ak na to 
budete mať opodstatnený dôvod.

Tipy na vhodné oblečenie

Oblečte sa decentne a slušne.

Ďalšie rady

Pri uchádzaní sa o zamestnanie neklamte 
o svojich kvalifikáciách, skúsenostiach, 
zručnostiach alebo znalostiach. Buďte rea-
listickí a čestní. Uchádzači by mali byť 
rozumní a úprimní, ak chcú byť úspešní.
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ŠVAJČIARSKO 
Úradné jazyky ➔ francúzština, nemčina, taliančina, rétorománčina
Politický systém ➔ zastupiteľská priama demokracia
Počet obyvateľov ➔ 8 miliónov
Hlavné mesto ➔ Bern
Mena ➔ švajčiarsky frank (CHF)
Člen EÚ alebo EHP ➔ EFTA
Telefónna predvoľba ➔ +41
Internetová doména ➔.ch

PREČO ÍSŤ PRACOVAŤ DO ŠVAJČIARSKA?

Švajčiarsko má jedno z najvýkonnejších hospodárstiev na svete. 
Najväčším odvetvím je výroba – chemických látok, zdravotníckych 
a farmaceutických výrobkov, vedeckých a laboratórnych prístrojov.

Dopyt po vysoko kvalifikovaných zahraničných pracovníkoch nastal 
po zmenách pravidiel slobody pohybu. Viac než štvrtina stálych 
zamestnancov sú cudzí štátni príslušníci a mnohí ďalší sú osoby 
s krátkodobým pobytom alebo dochádzajú do zamestnania cez hra-
nice. Väčšina pracovných miest vo Švajčiarsku je v odvetví služieb, 
štvrtina je v priemysle a obchode a 4 % sú v poľnohospodárstve. 
Počet voľných pracovných miest v bankovníctve prudko klesol, 
ale stúpol počet voľných miest v poisťovníctve. Silná mena viedla 
k poklesu počtu turistov, čo malo vplyv na zamestnanosť v odvetví 
cestovného ruchu. Najčastejšie inzerované pracovné ponuky sú 
pre kvalifikovaných stavebných pracovníkov a profesionálnych 
ošetrovateľov.
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HĽADANIE PRÁCE

Vo Švajčiarsku je okrem hľadania práce 
v novinách a na internete veľmi bežné 
pýtať sa známych, či nepoznajú niekoho 
v spoločnosti, kto by vás mohol informovať 
o potrebe nových pracovníkov. Na základe 
týchto informácií môžete napísať jednodu-
chú žiadosť.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Na nábor nových pracovníkov pre špe-
cializované profily a manažérske funk-
cie sa bežne používajú písomné žiadosti. 
Pre menej kvalifikované profily je prvý kon-
takt zvyčajne telefonický alebo prostredníc-
tvom internetu. Neposielajte dokumenty, 
ktoré vytvárajú dojem, že sú vypracované 
na všeobecné použitie. V sprievodnom liste 
alebo životopise nikdy neuvádzajte referen-
cie ani odporúčacie listy.

Je štandardné priložiť k životopisu 
fotografiu?

Áno, kvalitná fotografia je vítaná.

Uprednostňujú sa rukou písané 
žiadosti?

Naopak, sú nežiaduce.

Je životopis vo formáte Europass 
bežne používaný a prijímaný?

Nie, tento formát je úplne neznámy.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Telefonický kontakt je najlepší spôsob, ako 
získať zamestnanie v odvetví cestovného 

ruchu, stavebníctva a v oblasti upratova-
cích služieb.

Je potrebné poslať so žiadosťou 
o zamestnanie aj diplomy?

Ak je to uvedené v inzeráte, priložte k sprie-
vodnému listu kópiu diplomu o svojom 
najvyššom vzdelaní. Nikdy ju však neprikla-
dajte k spontánnej žiadosti. Odovzdajte ju 
na prvom stretnutí v spoločnosti.

Obvyklý čas medzi uverejnením 
oznámenia o voľnom pracovnom 
mieste a nástupom do zamestnania

Tento čas sa môže pohybovať od 1 týždňa 
pre pracovné miesta v hoteloch a reštaurá-
ciách, po niekoľko týždňov pre manažérske 
miesta vo verejnej správe alebo v nadná-
rodnej spoločnosti.

Príprava na pracovný pohovor

Vopred si urobte prieskum o spoločnosti: 
zistite si informácie o zložení jej správnej 
rady, počte zamestnancov, hospodárskom 
odvetví, v ktorom pôsobí, o jej konkuren-
toch a zákazníkoch. Vyhľadajte si informá-
cie o jej environmentálnej politike, postoji 
k poctivému obchodovaniu a o existen-
cii sociálnej alebo etickej charty. Zistite si, 
aký je celkový imidž spoločnosti a jej imidž 
zamestnávateľa.

Najaktuálnejšie otázky, ktoré môžete oča-
kávať v súvislosti s vašou osobnostnou 
spôsobilosťou, sú otázky o vašich silných 
a slabých stránkach, vašej flexibilite a geo-
grafickej mobilite, vašej dostupnosti a pred-
stavách o plate.
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Vedúci pohovoru budú brať do úvahy vaše 
znalosti jazyka používaného v danom 
zamestnaní, vaše oblečenie, zdvorilosť, tón 
hlasu a rešpekt, ktorý prejavíte na poho-
vore. Na pohovor sa dobre pripravte 
a na zavádzajúce otázky majte pripravené 
kladné odpovede.

Dôležité je, aby ste vo svojich odpovediach 
uviedli príklady konkrétnych situácií a pre-
ukázali, že s takýmito situáciami naozaj 
máte skúsenosti. Pri zamestnaniach, ktoré 
si vyžadujú znalosti iných jazykov, môže 
vedúci pohovoru prejsť v rámci rozhovoru 
do jedného z týchto jazykov, preto buďte 
pri uvádzaní úrovne znalosti iných jazykov 
vo svojom životopise čestní.

Kto bude prítomný?

Na pohovore môžu byť prítomné dve alebo 
tri osoby. To závisí od pracovného miesta 
a od toho, či má spoločnosť oddelenie ľud-
ských zdrojov. V malých spoločnostiach to 
môže byť len zamestnávateľ.

Podáme si ruky?

Áno, podajte si ruku so všetkými osobami 
prítomnými na pohovore.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Pohovor má veľmi špecifickú štruk-
túru: vedúci pohovoru sa predstaví, sta-
noví časový rámec pohovoru a jeho ciele 
a stručne predstaví spoločnosť a pracovné 
miesto. Následne vyzve uchádzačov, aby 
sa predstavili a vysvetlili svoju motiváciu. 
Potom prídu na rad podrobnejšie otázky. 
Na konci pohovoru sú uchádzači vyzvaní, 
aby uviedli, aký očakávajú plat, a ak majú 

o dané miesto stále záujem, môže sa naplá-
novať nové stretnutie.

Zvyčajné sú najmenej dva pohovory. Každý 
trvá priemerne 90 minút (pre menej kvali-
fikované zamestnania menej ako hodinu).

Ak je vedúci pohovoru odborník na ľudské 
zdroje, asi polovica otázok bude zameraná 
na vaše sociálne a osobnostné spôsobilosti. 
Využite príležitosť preukázať svoju motivá-
ciu pre dané miesto a snažte sa zdôrazniť 
svoje zručnosti a silné stránky.

Uchádzač musí prejaviť skutočný záu-
jem o miesto, musí byť otvorený a čestný 
a aktívne počúvať. Na prvom pohovore by 
sa mal opýtať, či si môže robiť poznámky. 
Okrem toho by mal počkať, kým bude 
vyzvaný, aby položil vlastné otázky.

Kedy otázka presahuje medze?

Za súkromné sa považujú tieto témy: 
sexuálna orientácia, úmysel vstúpiť 
do manželstva, politická príslušnosť, plat 
v predchádzajúcich zamestnaniach, zdra-
votný stav a nedobrovoľný odchod z pred-
chádzajúcich zamestnaní. Napriek tomu sa 
niektorí zamestnávatelia môžu uchádzačiek 
pýtať na ich plány s rodinou.

Je potrebné predložiť referencie, 
odporúčacie listy alebo doklad 
o bezúhonnosti?

Na požiadanie by ste mali byť schopní uviesť 
mená osôb, ktoré o vás môžu poskytnúť 
referencie. Odporúčacie listy sa používajú 
len zriedka. Ak potrebujete doklad o bezú-
honnosti, zvyčajne je to uvedené v inzeráte 
s pracovnou ponukou.
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Vyjednávanie o plate a výhodách

Na vyjednanie dobrej pracovnej zmluvy 
a pracovných podmienok by ste mali byť 
oboznámení s bežnou praxou v príslušnom 
odvetví a nemali by ste byť príliš nároční. 
V odvetviach, v ktorých je plat dohodnutý 
oficiálne, ako sú verejný alebo poloverejný 
sektor, je len malá možnosť vyjednávať.

V prípade minimálnej mzdy alebo slabo pla-
tenej práce sa možno dohodnúť na zvýšení 
asi o 5 – 10 % oproti návrhu spoločnosti. 
V prípade manažérskych pozícií prvý návrh 
platu robí často uchádzač. Aby táto suma 
bola prijateľná, je dôležité poznať odvetvie 
a zvyky spoločnosti. Pamätajte aj na to, že 
vo Švajčiarsku sú veľké rozdiely v platoch 
medzi regiónmi. V mnohých podnikoch majú 
ženy minimálne o 15 % nižší plat ako muži.

13. plat sa považuje za normálnu súčasť 
odmeny. Niektoré spoločnosti ponúkajú 
dokonca 14. plat. Prémie sa vyplácajú, len 
ak dosiahnete stanovené ciele.

Plat vo Švajčiarsku je pomerne vysoký, 
ale nezahŕňa viaceré nepovinné 
výhody, s výnimkou miest vrcholového 
manažmentu. Najbežnejšími nepovinnými 
výhodami, o ktorých môžete rokovať, sú: 
časť vašej cesty do práce, ktorú možno 
považovať za pracovný čas, zdravotné 
poistenie, vyšší príspevok zamestnávateľa 
do dôchodkového fondu a služobné vozidlo. 
O týchto výhodách – ak nie sú dojednané 
vo všeobecných dohodách medzi zdru-
ženiami zamestnávateľov a odborovými 
zväzmi – možno rokovať.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Práca na skúšku je bežná pre menej kva-
lifikované práce. Pre miesta v hotelo-
vých a upratovacích službách je obvyklý 
1 deň práce na skúšku. Táto práca musí byť 
zaplatená. Odmietnuť môžete, len keď vás 
zamestnávateľ požiada pracovať na skúšku 
bez zaplatenia. Vyhodnotenie môže trvať 1 
alebo 2 dni, ale za tieto nebudete zaplatení.

Aká dlhá je štandardná skúšobná 
doba?

Na začiatku každej pracovnej zmluvy je skú-
šobná doba, ktorá sa často používa ako tes-
tovacia lehota. Skúšobná doba môže trvať 
najviac 3 mesiace. Počas tejto doby môžete 
okamžite odísť alebo môžete byť prepustení, 
pokiaľ sa dodrží zmluvná lehota na ukonče-
nie pracovného pomeru.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady 
spojené s účasťou na pohovore?

Nie, s výnimkou niektorých verejných služieb.

Kedy sa dozviem výsledok?

Výsledok sa dozviete telefonicky, listom 
alebo e-mailom. Postup môžete považovať 
za ukončený, len ak budete mať písomné 
potvrdenie.

Získanie spätnej väzby a ďalší 
postup

Zamestnávateľ neočakáva, že budete 
chcieť ďalšie informácie k pohovoru alebo 
testom, ale vždy môžete povedať, že by ste 
radi získali spätnú väzbu a poznali reakciu 
zamestnávateľa.
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Ako skoro treba prísť na pohovor?

Na pohovor príďte trochu skôr. Od zamest-
návateľa môžete očakávať, že takisto príde 
načas.

Tipy na vhodné oblečenie

Zistite si štýl oblečenia v danom odvetví 
a zamestnaní a s oblečením to neprežeňte. 
Výstredné oblečenie a šperky sú vhodné len 
pre určité zamestnania, ako sú predavačky 
v klenotníctve alebo v obchode s luxusnými 
výrobkami.
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SLOVINSKO 
Úradný jazyk ➔ slovinčina
Politický systém ➔ parlamentná republika
Počet obyvateľov ➔ 2,1 milióna
Hlavné mesto ➔ Ľubľana
Mena ➔ euro (EUR)
Člen EÚ alebo EHP ➔ EÚ
Telefónna predvoľba ➔ +386
Internetová doména ➔.si

PREČO ÍSŤ PRACOVAŤ DO SLOVINSKA?

Slovinsko je vďaka svojej krásnej krajine a závideniahodnej klíme 
atraktívne pre turistov a lyžiarov. Táto krajina ležiaca na juh od Álp 
sa pýši slnkom zaliatymi horskými lúkami, ktoré sú pokryté kvetmi, 
upokojujúcim pobrežím Stredozemného mora a sviežimi lesmi, ktoré 
pokrývajú 58 % jej územia.

Slovinsko vo veľkej miere závisí od vývozu a bolo postihnuté 
celosvetovou recesiou. Známky oživenia v roku 2011 sa odrazili 
v raste zamestnanosti, ale v roku 2012 sa hospodárske podmienky 
začali opäť zhoršovať. Stále však existuje dopyt po inžinieroch 
v oblasti mechaniky, elektrotechniky a elektroniky, po zdravotníckych 
odborníkoch, softvérových vývojároch, pracovníkoch v oblasti 
gastronómie, po vodičoch ťažkých nákladných vozidiel a zváračoch. 
Najväčšie problémy s nájdením práce majú absolventi humanitných 
a spoločenských študijných odborov bez praxe a nekvalifikovaní 
robotníci.
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HĽADANIE PRÁCE

Zamestnávatelia v Slovinsku sú okrem inze-
rovania pracovných ponúk na internete, 
v médiách alebo prostredníctvom personál-
nych agentúr povinní oznámiť všetky voľné 
pracovné miesta aj zamestnaneckým služ-
bám. Uvádzajú aj to, či chcú robiť nábor 
zahraničných pracovníkov z EHP alebo 
nečlenských krajín.

Slovinské zamestnanecké služby uverejňujú 
oznamy o voľných pracovných miestach 
na svojich nástenkách alebo webových 
stránkach, na portáli siete EURES, a tiež 
prostredníctvom ďalších médií. Uchád-
zači o zamestnanie sa môžu zaregistro-
vať aj do databázy životopisov, ktorú vedú 
zamestnanecké služby a prostredníctvom 
ktorej môžu zamestnávatelia nadviazať 
kontakt s vhodnými uchádzačmi.

„Nedávny cezhraničný slovinsko-ra-
kúsky deň pracovných príležitostí 
v Maribore prilákal vyše 6 000 uchád-
začov o zamestnanie – so zamestnáva-
teľmi a zamestnaneckými agentúrami, 
ktoré prezentovali vyše 600 voľných 
pracovných miest. Slovinsko-talian-
sky deň pracovných príležitostí v meste 
Koper pritiahol 2 000 uchádzačov 
o zamestnanie a 46 zástupcov zamest-
návateľov, zamestnávateľských zdru-
žení a zamestnaneckých agentúr.“
Darja Grauf, poradkyňa siete EURES, 
Slovinsko

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Väčšina žiadostí o zamestnanie obsahuje 
sprievodný list a životopis. Sprievodný list 

by mal zamestnávateľa osloviť, aby sa roz-
hodol pozvať vás na pohovor. Nemal by 
obsahovať príliš veľa podrobností o skúse-
nostiach a kvalifikáciách, tie sú uvedené 
v životopise.

Váš životopis by mal byť na dvoch, alebo 
radšej na jednej strane formátu A4. Pred-
chádzajúce obdobia zamestnania by mali 
byť usporiadané v obrátenom chronologic-
kom poradí. Platí to aj pre časť o vzdelaní 
a odbornej príprave.

Žiadosť sa obvykle píše v slovinčine, ale 
u pracovníkov z iných krajín môže byť napí-
saná aj v inom jazyku, väčšinou v angličtine, 
nemčine alebo taliančine, najmä v prípade 
zahraničných pozícií, alebo keď sa uchá-
dzate o zamestnanie v medzinárodnej 
spoločnosti.

Ak posielate spontánnu žiadosť, zvážte tieto 
znenia úvodnej časti:

•	„Som už dlhšiu dobu vaším zákazníkom 
a myslím si, že veľmi dobre poznám vašu 
oblasť práce. Preto by som chcel pracovať 
vo vašej spoločnosti.“

•	„Možno budete v blízkej budúcnosti 
potrebovať kolegu so skúsenosťami 
a schopnosťami, ktoré mám. Dovoľte mi 
predstaviť sa.“

Pokračujte uvedením svojej odbornej prí-
pravy, pracovných skúseností, zručností, 
úspechov a znalosti cudzích jazykov. 
Vysvetlite, prečo sa domnievate, že by ste 
pre spoločnosť mohli byť užitoční.
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Je štandardné priložiť k životopisu 
fotografiu?

Nie, aj keď pre určité miesta to môže byť 
užitočné, napríklad v oblasti marketingu 
alebo pri práci s klientmi.

Uprednostňujú sa rukou písané 
žiadosti?

V Slovinsku sú rukou písané žiadosti veľmi 
zriedkavé.

Je životopis vo formáte Europass 
bežne používaný a prijímaný?

Áno, platí to najmä pre žiadosti 
zo zahraničia.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Ak voláte kvôli pracovnému miestu, buďte 
priateľskí a uvoľnení, majte pripravené 
otázky, ako aj odpovede na otázky, ktoré 
môžete dostať, a konverzáciu ukončite opti-
mistickými a povzbudzujúcimi slovami.

Ak uchádzač žije v zahraničí, zamestná-
vateľ sa môže rozhodnúť urobiť pohovor 
telefonicky alebo cez Skype. S vhodnými 
uchádzačmi môže diskutovať aj o obsahu 
pracovnej zmluvy, ktorú môže poslať poten-
ciálnemu zamestnancovi na preskúmanie 
e-mailom alebo faxom. Potom môže uchá-
dzačovi zabezpečiť cestu do Slovinska.

Je potrebné poslať so žiadosťou 
o zamestnanie aj diplomy?

Zvyčajne je potrebné priložiť kópie osved-
čení o vzdelaní a kvalifikáciách, alebo to 

môže byť dobrovoľné. Môžete tiež uviesť, že 
dokumenty budú v prípade potreby zaslané 
neskôr. Odporúča sa priniesť na pohovor 
originály diplomov. Dôležité sú doklady 
o jazykovej spôsobilosti, počítačových zruč-
nostiach, dokumenty o pracovných skú-
senostiach a úspechoch v akýchkoľvek 
súťažiach, ktorých ste sa zúčastnili.

Obvyklý čas medzi uverejnením 
oznámenia o voľnom pracovnom 
mieste a nástupom do zamestnania

Tento čas sa môže pohybovať od 2 týždňov 
do jedného alebo niekoľkých mesiacov.

Príprava na pracovný pohovor

Náborový pracovník sa zameria na vaše 
skúsenosti, motiváciu a medziľudské soci-
álne zručnosti. Veľmi často sa použí-
vajú psychologické, inteligenčné, talentové 
a psychometrické testy, najmä pre zamest-
nania, ktoré si vyžadujú vysokú úroveň 
vzdelania.

Uchádzači by si mali vypracovať zoznam 
svojich úspechov, mali by podrobne poznať 
predmet činnosti zamestnávateľa, hovoriť 
o spôsobilostiach a praktických skúsenos-
tiach, ktoré získali v iných zamestnaniach, 
určiť si realistické pracovné ambície a mať 
schopnosť jasne a efektívne hovoriť na uve-
dené témy.

Uchádzači by sa mali pripraviť na otázky 
o svojich strednodobých a dlhodobých 
kariérnych cieľoch. Kľúčové je mať jasný 
plán vlastného rozvoja. Niektorí slovinskí 
náboroví pracovníci navyše očakávajú, že 
im poviete, aký plat si predstavujete.
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Kto bude prítomný?

Testy sa spravidla robia v skupinách a má 
ich na starosti psychológ. Na začiatku sa 
môže konať skupinové stretnutie s cieľom 
predstaviť spoločnosť a pracovné miesta. 
Zamestnávateľovi zvyčajne stačí jeden 
pohovor, aby rozhodol o uchádzačovi, ale 
môžu byť potrebné aj ďalšie pohovory. 
Pohovor obvykle trvá 15 – 45 minút.

Podáme si ruky?

Áno, na začiatku a na konci pracovného 
pohovoru si podajte ruky.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Po úvodných častiach nasleduje krátke 
predstavenie spoločnosti a pracovného 
miesta. Potom môže zamestnávateľ urobiť 
pohovor s uchádzačom na vysvetlenie infor-
mácií v dokumentoch k žiadosti. V tejto fáze 
môže uchádzač predložiť originály doku-
mentov, ktorých kópie poslal pri uchádzaní 
sa o zamestnanie. Na konci tejto časti môže 
uchádzač položiť prípadné otázky. Na záver 
vedúci pohovoru obvykle oznámi uchádza-
čovi, aký bude ďalší postup. Atmosféra je 
pracovná.

Kedy otázka presahuje medze?

Uchádzač musí odpovedať len na otázky, 
ktoré súvisia s pracovným miestom, o ktoré 
sa uchádza.

Je potrebné predložiť referencie, 
odporúčacie listy alebo doklad 
o bezúhonnosti?

Očakávajú sa referencie. Odporúčací list 
môže napísať bývalý zamestnávateľ, vyso-
koškolský učiteľ alebo lektor, prípadne 
môžete uviesť ich kontaktné údaje, aby im 
potenciálny zamestnávateľ mohol zavo-
lať a opýtať sa ich na názor na vás. Odpo-
rúčacie listy sú vítané a môžu byť veľmi 
užitočné. Ak sa vyžaduje doklad o bezúhon-
nosti, je to uvedené v pracovnej ponuke.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Nepísaným pravidlom je, že na pohovore 
nastolí otázku platu ako prvý zamestnáva-
teľ, nie uchádzač. Potom môžete uviesť pla-
tové rozpätie (minimálny a maximálny plat), 
ktoré by vám vyhovovalo.

Plat pozostáva zo základnej mzdy, z časti 
mzdy za pracovný výkon a z príplatku. Plat 
sa vyjadruje ako mesačný. Mzda za dovo-
lenku a ročné prémie sú obsiahnuté v uve-
denej odmene.

Zamestnávatelia sú povinní prihlásiť 
zamestnanca do povinného dôchodko-
vého, invalidného a zdravotného poistenia 
a poistenia v nezamestnanosti do 8 dní 
od dátumu jeho nástupu do zamestna-
nia. Takisto musia do 15 dní od nástupu 
do zamestnania doručiť zamestnancovi 
kópiu dokladov o jeho registrácii.
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Je pravdepodobná práca na skúšku?

Áno, môžete byť požiadaní o vykonanie 
práce na skúšku.

Aká dlhá je štandardná skúšobná 
doba?

Dĺžka skúšobnej doby je rozličná, obvykle 
od 3 do 6 mesiacov.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady 
spojené s účasťou na pohovore?

Nie, v Slovinsku to nie je obvyklé.

Kedy sa dozviem výsledok?

Zamestnávatelia zvyčajne oznámia uchád-
začom, kedy ich budú kontaktovať, aby im 
oznámili svoje rozhodnutie.

Získanie spätnej väzby a ďalší 
postup

Ak zamestnávateľ povedal, že sa roz-
hodne v priebehu týždňa, mali by ste mu 

zavolať až po 1 týždni, nie skôr. Nie je zvy-
kom zavolať a pýtať si spätnú väzbu po pri-
jatí rozhodnutia.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Presnosť je dôležitá. Príďte o 5 – 10 minút 
skôr.

Tipy na vhodné oblečenie

Váš výzor by mal byť seriózny, buďte upra-
vení a čistí. Mali by ste mať slušné topánky 
a upravený účes.

Ďalšie rady

Buďte sami sebou a čestní. Nepreru-
šujte vedúceho pohovoru. Nikdy neho-
vorte o sebe veci, ktoré nie sú pravdivé 
(zručnosti, kvalifikácie, skúsenosti) a nikdy 
nehovorte zle o svojich predchádzajúcich 
zamestnávateľoch.



158

SLOVENSKO 
Úradný jazyk ➔ slovenčina
Politický systém ➔ parlamentná republika
Počet obyvateľov ➔ 5,4 milióna
Hlavné mesto ➔ Bratislava
Mena ➔ euro (EUR)
Člen EÚ alebo EHP ➔ EÚ
Telefónna predvoľba ➔ +421
Internetová doména ➔.sk

PREČO ÍSŤ PRACOVAŤ NA SLOVENSKO?

Hospodárstvo Slovenska s prívlastkom „tatranský tiger“ sa 
pred nástupom celosvetovej recesie vyznačovalo trvalým rastom. 
Odvtedy krajina vykazuje pomalé náznaky oživenia. V posledných 
rokoch však došlo k nárastu počtu ľudí, ktorí pracujú, a tiež počtu 
pracovných miest. Popri IT nastal nárast aj v ďalších odvetviach, 
ako sú doprava a skladovanie, informačné a komunikačné činnosti 
a priemyselná výroba. Hlavnými priemyselnými odvetviami sú 
výroba automobilov a elektrotechnický priemysel – Slovensko je 
najväčším svetovým výrobcom automobilov na obyvateľa.

Okrem pracovných príležitostí má táto kompaktná vnútrozemská 
krajina rozsiahle dopravné spojenia, množstvo prírodných rezervácií 
a kultúrnych pamiatok vrátane historických miest, veľkolepých 
jaskýň, nádherných horských scenérií a živých stredísk zimných 
športov.



159S L O V E N S K O 

HĽADANIE PRÁCE

Inzeráty s ponukou zamestnania sú uve-
rejňované na internete, v novinách a regi-
onálnych denníkoch. Voľné pracovné miesta 
na Slovensku uverejňujú na svojich webo-
vých stránkach internetové portály s ponu-
kou pracovných miest, súkromné náborové 
spoločnosti a verejné služby zamestnanosti. 
Tu nájdete všetky podrobnosti o zamest-
naní a požiadavkách na uchádzača. 

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Postupujte podľa pokynov uvedených 
v oznámení o voľnom pracovnom mieste. 
Neposielajte rovnakú žiadosť viacerým 
zamestnávateľom. Každého zamestnáva-
teľa oslovte individuálne. Obsah žiadosti 
zasielanej e-mailom by mal byť rovnaký 
ako obsah žiadosti písanej rukou. Obvyklý 
postup je poslať sprievodný list s vysvet-
lením, prečo chcete pracovať v danej spo-
ločnosti, so životopisom a s kópiu diplomu 
v prílohe.

Je štandardné priložiť k životopisu 
fotografiu?

Nie, robí sa to len v žiadostiach adresova-
ných zahraničným zamestnávateľom.

Uprednostňujú sa rukou písané 
žiadosti?

Nie, strojom písané žiadosti sú v poriadku. 
Pri rukou písanej žiadosti dbajte na to, aby 
bola čitateľná.

Je životopis vo formáte Europass 
bežne používaný a prijímaný?

Áno, tento formát je často používaný.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Pri akomkoľvek kontakte so zamestnáva-
teľom buďte príjemní a priateľskí. Odpo-
vedzte na všetky otázky a taktne opíšte 
svoje očakávania.

Je potrebné poslať so žiadosťou 
o zamestnanie aj diplomy?

Nie vždy. Niekedy musia byť priložené 
k žiadosti a niekedy by mali byť prinesené 
na pohovor.

Obvyklý čas medzi uverejnením 
oznámenia o voľnom pracovnom 
mieste a nástupom do zamestnania

Od 2 týždňov do mesiaca alebo dlhšie.

Príprava na pracovný pohovor

Pri odborných profesiách očakávajte, že 
budete požiadaní absolvovať odborný test. 
Pri nekvalifikovanej práci sa od vás oča-
káva, že preukážete ochotu pracovať.

Na pohovor sa dobre pripravte. Prineste si 
kópie diplomov, osvedčení a iných potreb-
ných dokumentov, preukážte svoje pracovné 
výsledky a predložte dôkazy o svojich skú-
senostiach a zručnostiach. Buďte zdvorilí 
a odpovedajte jasne a pravdivo.
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Kto bude prítomný?

Na pohovore budú obvykle jeden až traja 
zástupcovia spoločnosti, ktorí budú robiť 
pohovory s 10 – 30 uchádzačmi. Niekedy sa 
môžu robiť aj skupinové pohovory.

Podáme si ruky?

Nie, podanie rúk je zvyčajne vyhradené 
pre úspešného uchádzača na konci výbero-
vého konania.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Vo väčšine prípadov zamestnávatelia začnú 
predstavením svojej spoločnosti a tým, čo 
očakávajú od nového zamestnanca. Potom 
budú uchádzačom klásť otázky, aby vysvet-
lili dôvody, prečo sa uchádzajú o dané 
miesto, a opísali svoje znalosti a zruč-
nosti. Zamestnávateľ tiež môže uchádzačov 
požiadať, aby absolvovali test alebo vyplnili 
určité formuláre. Na konci pohovoru môže 
dať zamestnávateľ uchádzačom príležitosť 
položiť otázky.

Atmosféra je formálna. Pamätajte na to 
a dávajte pozor pri výbere slov. Väčšina 
času pohovoru je venovaná otázkam súvi-
siacim so zamestnaním. Zamestnávateľ sa 
obvykle nezaujíma o osobné záležitosti. 

Kedy otázka presahuje medze?

Uchádzači nie sú povinní odpovedať 
na otázky týkajúce sa ich súkromného 
života, náboženstva, politickej príslušnosti 
alebo rodinného stavu.

Je potrebné predložiť referencie, 
odporúčacie listy alebo doklad 
o bezúhonnosti?

Náborovému pracovníkovi poskytnite 
odporúčania o svojich pracovných skú-
senostiach a zručnostiach a kontaktné 
údaje osoby, ktorá môže potvrdiť správ-
nosť týchto informácií. Referencie by mali 
potvrdzovať odpracovanú dobu, hodno-
tiť prácu uchádzača a odporučiť ho inému 
zamestnávateľovi.

Doklad o bezúhonnosti budú potrebo-
vať napríklad učitelia a ľudia, ktorí pracujú 
so zbraňami alebo s nebezpečnými látkami.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Uchádzač má len zriedka možnosť vyjed-
návať o pracovnej zmluve a vo väčšine 
prípadov môže buď súhlasiť, alebo nesúhla-
siť. Najbežnejšími nepovinnými výhodami 
sú napríklad ubytovanie, služobné vozidlo 
a mobilný telefón.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Môžete byť požiadaní o 1 deň práce 
na skúšku. Keďže to nie je požadované záko-
nom, možno to odmietnuť, čo však môže byť 
pre zamestnávateľa dôvodom, aby uchád-
zača neprijal, keďže sa to môže považovať 
za prejav neochoty spolupracovať.

Aká dlhá je štandardná skúšobná 
doba?

Priemerne tri mesiace.
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Uhradí mi zamestnávateľ náklady 
spojené s účasťou na pohovore?

Mohlo by sa to stať, ale je to zriedkavé.

Kedy sa dozviem výsledok?

Týždeň alebo dva po pohovore.

Získanie spätnej väzby a ďalší 
postup

Nie je bežné pýtať sa na spätnú väzbu 
k pohovoru. Výsledok je oznámený 

úspešným uchádzačom e-mailom alebo 
telefonicky.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Príďte minimálne 30 minút pred stretnutím.

Tipy na vhodné oblečenie

Buďte upravení, čistí, slušne oblečení. Ak ide 
o úradnícke miesto, muži by mali mať oblek 
a ženy kostým. Šperkami by sa nemalo pre-
háňať, vhodné je obmedziť ich len na nie-
koľko kúskov.
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FÍNSKO 
Úradné jazyky ➔ fínčina, švédčina
Politický systém ➔ prezidentská republika
Počet obyvateľov ➔ 5,4 milióna
Hlavné mesto ➔ Helsinki
Mena ➔ euro (EUR)
Člen EÚ alebo EHP ➔ EÚ
Telefónna predvoľba ➔ +358
Internetová doména ➔.fi (Fínsko)/.ax (Alandy)

PREČO ÍSŤ PRACOVAŤ DO FÍNSKA?

Fínsko sa s pozoruhodnou pravidelnosťou objavuje na vrchole 
alebo takmer na vrchole svetových rebríčkov kvality života, 
vzdelávacích štandardov a hospodárskej konkurencieschopnosti. 
Najobľúbenejšou kratochvíľou Fínov je sauna, ale sú známi aj ako 
nadšení usporiadatelia netradičných majstrovstiev sveta: okrem 
iného v nosení manželiek, hraní na imaginárnu gitaru a v chytaní 
komárov. Obyvatelia majú vždy blízko do divokej prírody, či už je to 
les, jazero alebo jeden zo 180 000 ostrovov tejto krajiny.

Napriek konkurencieschopnosti Fínska v minulosti zabrzdila nedávna 
hospodárska neistota nábor nových zamestnancov. Stále však 
existuje dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch v odvetví služieb 
vrátane zdravotných sestier, lekárov, psychológov a zubných lekárov, 
učiteliek v materskej škole a špeciálnych pedagógov, sociálnych 
pracovníkov, účtovníkov, predavačov, pracovníkov telemarketingu 
a upratovacích služieb.
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HĽADANIE PRÁCE

Pracovné miesta sú uverejnené na webo-
vých stránkach úradu práce, na súkromných 
webových stránkach s pracovnými ponu-
kami a v novinách. Na portáli siete EURES 
sa nachádzajú odkazy na všetky z nich.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Skontrolujte si, či ste žiadosť vyplnili úplne; 
ak nebude kompletná, nemusí byť prijatá. 
Zamestnávateľ dostane pravdepodobne 
stovky žiadostí. Snažte sa pozitívne vynik-
núť nad ostatnými.

Sprievodný list by nemal byť dlhší ako jedna 
strana. Stručne opíšte, prečo by ste boli tým 
najlepším kandidátom. Uveďte jednu alebo 
dve osoby, ktoré o vás poskytnú referencie, 
zamestnávateľ im možno bude chcieť zavo-
lať (pravdepodobne ešte pred pohovorom) 
a spýtať sa, aký typ zamestnanca ste. Neza-
budnite list podpísať.

Rozsah životopisu by nemal presiahnuť dve 
strany formátu A4.

Kým zašlete spontánnu žiadosť o zamest-
nanie, pozrite si webové stránky spoloč-
nosti, aby ste zistili, aký druh pracovných 
príležitostí môžete očakávať a ako príslušný 
zamestnávateľ obvykle prijíma nových 
zamestnancov. Ak existuje elektronický for-
mulár žiadosti pre spontánnych uchádzačov, 
použite ho. Ak takýto formulár neexistuje, 
kontaktujte zamestnávateľa e-mailom 
alebo telefonicky. Ak bude váš prvý kontakt 
so spoločnosťou prostredníctvom e-mailu, 
zavolajte zhruba po 1 týždni a opýtajte sa, 
či osoba zodpovedná za nábor dostala vašu 
žiadosť a mala čas ju posúdiť.

Najmä menšie spoločnosti nemusia mať 
dostatok pracovníkov, ktorí by mali na sta-
rosti zverejňovanie voľných miest, spraco-
vanie žiadostí, organizovanie pohovorov 
atď. Preto sa oplatí kontaktovať priamo 
zamestnávateľa a uchádzať sa o miesto 
spontánne.

Je štandardné priložiť k životopisu 
fotografiu?

Nie, ale v niektorých prípadoch je to možné.

Uprednostňujú sa rukou písané 
žiadosti?

Nie, rukou písané žiadosti sa vôbec 
nepoužívajú.

Je životopis vo formáte Europass 
bežne používaný a prijímaný?

V domácich žiadostiach o zamestnanie sa 
tento formát používa zriedka, ale v zahra-
ničných môže byť použitý.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Niektorí zamestnávatelia očakávajú, že ich 
uchádzači budú pred zaslaním žiadosti kon-
taktovať telefonicky alebo e-mailom, aby sa 
spýtali na ďalšie podrobnosti. Tento kon-
takt považujú za prejavenie záujmu. Iní 
zamestnanci však nemajú čas odpovedať 
na telefonáty alebo e-maily a neočakávajú 
od uchádzačov, že nadviažu kontakt.

Na telefonát sa vopred pripravte. Dôkladne 
si premyslite, prečo sa o dané miesto uchá-
dzate a prečo by si vás mali vybrať. Hovorte 
zrozumiteľne a snažte sa byť pokojní.
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Je potrebné poslať so žiadosťou 
o zamestnanie aj diplomy?

Kópie diplomov priložte len ak je to uve-
dené v inzeráte. Originály diplomov pri-
neste na pohovor, pretože zamestnávateľ 
sa môže rozhodnúť skontrolovať ich.

Obvyklý čas medzi uverejnením 
oznámenia o voľnom pracovnom 
mieste a nástupom do zamestnania

Tento čas býva rôzny, aj keď v prípade 
medzinárodného náboru je obvykle dlhší.

Príprava na pracovný pohovor

Jednou z prvých otázok zamestnávateľa je 
vaša motivácia: prečo sa uchádzate o dané 
miesto a prečo by vás mali vybrať. Buďte 
pripravení jasne vysvetliť svoju motiváciu 
a pripravte si zoznam svojich profesionál-
nych a osobnostných silných stránok.

Ak chcete urobiť dobrý dojem, pozrite si 
pred pohovorom webové stránky spoloč-
nosti, aby ste sa oboznámili so základnými 
údajmi o spoločnosti.

Kto bude prítomný?

Obvykle budú na pohovore prítomné aspoň 
dve osoby zo spoločnosti.

Podáme si ruky?

Áno, podajte si ruky s každou prítomnou 
osobou.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Zamestnávateľ obvykle robí pohovor s 3 
až 10 uchádzačmi. Rozhodnutie môže urobiť 
po jednom pohovore alebo môže uskutočniť 
ďalšie pohovory či skúšky spôsobilosti.

Po privítaní nasleduje predstavenie pra-
covného miesta a spoločnosti zamest-
návateľom. Predstavte sa zrozumiteľne 
a každému sa pozerajte do očí. Skôr ako 
vám začnú klásť otázky, sa obvykle oča-
káva, že poviete niečo o sebe – prečo sa 
o dané miesto uchádzate a prečo si myslíte, 
že by si mali vybrať vás. Na konci pohovoru 
budete mať príležitosť položiť otázky, ktoré 
neboli zodpovedané.

Pohovory sú vo všeobecnosti uvoľnené. 
Nebuďte však prekvapení chvíľami ticha, 
keďže vedúci pohovoru si môžu robiť 
poznámky.

Počas pohovoru ostaňte pokojní a hovorte 
zrozumiteľne. Vyzdvihnite to, čo ste dosiahli, 
ale nesnažte sa byť príliš sebaistí. Dôležité 
je, aby ste preukázali záujem o miesto tak, 
že budete aktívni, budete pozorne počú-
vať a pýtať sa na vysvetlenie, ak nebudete 
rozumieť tomu, čo zamestnávateľ myslel. 
Neprerušujte však osobu, ktorá vedie poho-
vor. Predovšetkým buďte čestní a nekriti-
zujte predchádzajúcich zamestnávateľov.

Ak budete požiadaní absolvovať psycholo-
gické testy alebo talentové skúšky, môžete 
to považovať za dobrý znak, keďže to zna-
mená, že ste sa dostali medzi najlepších 
uchádzačov. Na testy sa skutočne nemô-
žete pripraviť – najlepšie je dobre sa vyspať 
a byť čestní. Nesnažte sa predstierať, že ste 
niekto iný.
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Pre zamestnávateľa je dôležité zistiť, aká 
je vaša pracovná minulosť a aké sú vaše 
schopnosti. Rovnako však chce spoznať 
vašu osobnosť, vaše silné a slabé stránky 
a ako by vás opísal váš predchádzajúci 
zamestnávateľ. Možno budete musieť opí-
sať, ako reagujete na stres a termíny alebo 
ako zvládate zložité situácie.

Kedy otázka presahuje medze?

Antidiskriminačným zákonom sa zakazuje 
diskriminácia na základe veku, etnického 
alebo národnostného pôvodu, štátnej prí-
slušnosti, jazyka, náboženského presved-
čenia, politickej príslušnosti, zdravotného 
stavu, zdravotného postihnutia, sexuálnej 
orientácie alebo iných osobných vlastností. 
Uchádzač nemusí odpovedať na otázky 
týkajúce sa svojho náboženského alebo 
politického presvedčenia, chorôb, tehoten-
stva, plánovania rodiny alebo pôsobenia 
v odborových zväzoch. Zamestnávatelia sa 
môžu pýtať konkrétne na zdravotný stav, ak 
je dobrá fyzická kondícia dôležitá na vyko-
návanie požadovaných povinností.

Je potrebné predložiť referencie, 
odporúčacie listy alebo doklad 
o bezúhonnosti?

Vo svojej žiadosti alebo v životopise by 
ste mali uviesť niekoľko osôb, na ktoré sa 
zamestnávateľ môže obrátiť, aby mu o vás 
poskytli referencie. Vopred sa ubezpečte, 
že tieto osoby sú ochotné vás odporučiť, 
pretože referencie sa obvykle vyžadujú. 
Niektorí zamestnávatelia požadujú, aby 
uchádzači priložili k žiadosti o zamest-
nanie aj kópie všetkých odporúčacích lis-
tov. Prineste ich na pohovor, pretože mnohí 

zamestnávatelia majú záujem podrobne si 
ich preštudovať.

V inzeráte je zvyčajne uvedené, či budete 
musieť preukázať, že nemáte žiadny 
záznam v trestnom registri. To sa však bude 
týkať iba úspešných uchádzačov.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Vo Fínsku sú zmluvy založené na kolektív-
nych pracovných zmluvách. Takmer každá 
oblasť má svoju vlastnú pracovnú zmluvu. 
Niekedy však možno vyjednávať o plate. 
Ak áno, uvádza sa to v inzeráte s pracov-
nou ponukou a uchádzači sú zvyčajne požia-
daní, aby uviedli svoje očakávania v žiadosti 
o zamestnanie.

Plat je obyčajne vyjadrený ako hodinový 
alebo mesačný. Mzda za dovolenku je podľa 
zákonných požiadaviek. V niektorých oblas-
tiach alebo podnikoch (najmä vo výkonných 
funkciách) môžete vyjednávať o ročných 
prémiách, ktoré budú pravdepodobne závi-
sieť od výkonu.

Vo Fínsku sú veľmi bežné ďalšie výhody, 
a to stravné lístky, poukážky so zľavami 
na športové aktivity a kultúrne podujatia 
a podniková zdravotná starostlivosť. V nie-
ktorých spoločnostiach môžete mať pre-
najaté vozidlo. O niektorých výhodách 
možno vyjednávať. Poraďte sa so svojím 
novým nadriadeným, ktorý vám môže odpo-
ručiť správnu osobu na vyjednávanie o ďal-
ších výhodách.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Práca na skúšku je obvyklá, ale nie na všet-
kých miestach.
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Aká dlhá je štandardná skúšobná 
doba?

Skúšobná doba zvyčajne netrvá dlhšie ako 
4 mesiace.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady 
spojené s účasťou na pohovore?

Pravdepodobne nie, ale na niektorých 
miestach by sa o tom mohlo vyjednávať.

Kedy sa dozviem výsledok?

Na konci pohovoru vám zamestnáva-
teľ obvykle oznámi, kedy môžete čakať 
výsledky.

Získanie spätnej väzby a ďalší 
postup

Ak nebudete pozvaní na pohovor, môžete 
kontaktovať zamestnávateľa asi 2 týždne 
po uplynutí termínu na podávanie žiadostí.

Ak vás po pohovore zamestnávateľ nebude 
kontaktovať po 1 alebo 2 týždňoch, môžete 
sa opýtať na výsledky telefonicky alebo 
e-mailom. Ak nebudete vybraní, môžete 
kontaktovať zamestnávateľa a opýtať 
sa na spätnú väzbu o vašom pohovore 
a žiadosti.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Presnosť je vo Fínsku normou pre uchád-
zača aj pre zamestnávateľa.

Tipy na vhodné oblečenie

Oblečte sa vhodne a upravene. Obvykle 
stačí elegantné neformálne oblečenie. 
V obchodnom svete však muži zvyknú nosiť 
oblek. Majte jednoduché šperky, aby ste 
vytvorili dobrý a bezchybný vzhľad.
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ŠVÉDSKO 
Úradný jazyk ➔ švédčina
Politický systém ➔ konštitučná monarchia
Počet obyvateľov ➔ 9,6 milióna
Hlavné mesto ➔ Štokholm
Mena ➔ švédska koruna (SEK)
Člen EÚ alebo EHP ➔ EÚ
Telefónna predvoľba ➔ +46
Internetová doména ➔.se

PREČO ÍSŤ PRACOVAŤ DO ŠVÉDSKA?

Švédsko sa zvyčajne zaraďuje medzi celosvetovú špičku v oblasti 
zdravia, gramotnosti a rozvoja ľudských zdrojov a jeho hospodárstvo 
sa radí medzi prvých 10 s najvyššou úrovňou konkurencieschopnosti 
na svete. Švédi sú známi svojou neutralitou a konsenzom. Švédsko je 
známe aj vysokými daňami a veľkorysou sociálnou politikou, nízkymi 
rozdielmi v príjmoch a silnými odborovými organizáciami.

Medzi najväčšie priemyselné odvetvia patrí strojárstvo, 
telekomunikácie, automobilový priemysel a farmaceutický priemysel. 
Prognózy predpovedajú stratu pracovných miest v spracovateľskom 
priemysle, poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, ale 
vytváranie pracovných miest v odvetví verejných a súkromných 
služieb a v stavebníctve. Absolventi žurnalistiky musia byť 
pri hľadaní miesta pripravení na neľútostnú konkurenciu. V poslednej 
dobe je nižšia konkurencia u kvalifikovaných stavebných inžinierov, 
odborníkov v oblasti IT, stavebných odborníkov a zdravotníckych 
odborníkov vrátane lekárov, pôrodných asistentiek a zdravotných 
sestier.
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HĽADANIE PRÁCE

Kvalifikovaní uchádzači – najmä v oblasti IT 
a vo finančnom sektore – obvykle hľadajú 
voľné pracovné miesta na firemných webo-
vých stránkach. Okrem toho je čoraz bežnej-
šie uchádzať sa o zamestnanie spontánne. 
Verejné služby zamestnanosti robia nábor 
najmä na nekvalifikované práce a úzko spo-
lupracujú s náborovými agentúrami. Na ich 
webovej stránke (pozrite si stránku Odkazy 
na portáli siete EURES) je najviac oznamov 
o voľných pracovných miestach vo Švédsku.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Pred zaslaním žiadosti o zamestnanie sa 
uchádzači zvyčajne spoja s kontaktnou oso-
bou, aby získali viac informácií o voľnom 
mieste. Obvyklé je kontaktovať aj zástupcu 
odborového zväzu, ktorý vám poskytne 
informácie o mzdách. 

Vždy postupujte podľa pokynov v inzeráte 
o pracovnej ponuke. Veľmi časté sú elek-
tronické formuláre žiadostí. Ak posielate 
sprievodný list a životopis e-mailom, nepri-
pájajte žiadne iné dokumenty, pokiaľ sa to 
v inzeráte nepožaduje. Počítače sú k dispo-
zícii na všetkých pracoviskách verejných slu-
žieb zamestnanosti a v knižniciach.

Ak posielate písomnú žiadosť, dbajte na to, 
aby sa informácie týkali voľného miesta, 
o ktoré sa uchádzate. Žiadosť by mala byť 
stručná, úhľadná a informatívna. Napíšte 
dynamickú žiadosť prispôsobenú požiadav-
kám uvedeným v inzeráte. Žiadosť musí 
byť krátka a relevantná: sprievodný list 
na jednu stranu a životopis na jednu až dve 
strany.

Uchádzačom sa odporúča zavolať zamest-
návateľovi, aby si overili, či dostal ich 
žiadosť.

Je štandardné priložiť k životopisu 
fotografiu?

Nie je to štandardné, ale zamestnávateľ ju 
niekedy môže požadovať.

Uprednostňujú sa rukou písané 
žiadosti?

Nie, rukou písané žiadosti sa vo Švédsku 
nepoužívajú.

Je životopis vo formáte Europass 
bežne používaný a prijímaný?

Nepoužíva sa často, ale zamestnávatelia ho 
prijímajú.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Aj keď je dôležité, aby ste pri telefonickom 
hovore boli zdvorilí, prístup je vo všeobec-
nosti neformálny. Švédsko nie je krajina, kde 
sa v konverzácii používajú tituly.

Je potrebné poslať so žiadosťou 
o zamestnanie aj diplomy?

Nie je bežné pripájať k žiadosti dokumenty. 
Ak zamestnávateľ vyžaduje kópiu diplomu, 
prineste ju na pohovor.

Obvyklý čas medzi uverejnením 
oznámenia o voľnom pracovnom 
mieste a nástupom do zamestnania

Od 1 až po niekoľko týždňov, aj keď 
v niektorých odvetviach, ako sú služby 
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a hotelové a reštauračné služby, môže byť 
postup oveľa kratší.

Príprava na pracovný pohovor

Pohovor zvyčajne trvá asi 90 minút. Môžete 
byť pozvaní zúčastniť sa na druhom kole. Ak 
sa na pohovor nemôžete dostaviť, čo naj-
skôr informujte zamestnávateľa a opýtajte 
sa, či je možné dohodnúť nový termín.

Kto bude prítomný?

Jedna alebo dve osoby a často zástupca 
odborového zväzu.

Podáme si ruky?

Rozhodne áno. Je to bežná prax.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Obvykle budete požiadaní začať pohovor 
predstavením sa (buďte struční); potom 
zamestnávateľovi poviete, prečo sa uchá-
dzate o dané miesto a čo viete o spoloč-
nosti. Buďte uvoľnení, ale pozorní.

Bežné sú tieto otázky: Učíte sa ľahko nové 
veci? Ako reagujete na kritiku? Viete rie-
šiť problémy? Ako riešite problém? Na čo 
ste hrdí? Môžete mi povedať niečo sku-
točne dobré, čo ste urobili? Čo si myslíte, 
že budete robiť o 5 rokov? Aký by podľa 
vás mal byť dobrý kolega? Opíšte situá-
ciu, keď ste urobili chybu, a ako ste sa z nej 
poučili. Ako by ste opísali svojich priateľov? 
Ako by vás opísal váš manažér? Ako pracu-
jete v skupine? Aké sú vaše silné a slabé 
stránky? Ako zvládate stresové situácie? 
Prečo by sme vás mali zamestnať?

Počas prvého pohovoru sa môžete pýtať 
na to, ako vyzerá bežný pracovný deň, kedy 
sa dozviete výsledok pohovoru, kedy je 
nástup do zamestnania, či existuje nejaký 
prípravný kurz atď. Nehovorte o plate 
na začiatku výberového konania. Počkajte, 
kým túto tému nenastolí zamestnávateľ.

Kedy otázka presahuje medze?

Existujú antidiskriminačné zákony (o rov-
nosti, náboženstve, etnickej príslušnosti, 
zdravotnom postihnutí). Môžete sa roz-
hodnúť, či na tieto otázky na pohovore 
chcete odpovedať. Otázky, ktoré nesúvisia 
so zamestnaním (váš vek, či máte deti, váš 
pôvod), sú súkromné.

Je potrebné predložiť referencie, 
odporúčacie listy alebo doklad 
o bezúhonnosti?

Ak máte osoby, ktoré o vás poskytnú aktu-
álne referencie, uveďte ich kontaktné údaje 
vo svojom životopise. V opačnom prí-
pade napíšte: „Referencie budú poskyt-
nuté na požiadanie.“ Ako odporúčajúca 
osoba sa najčastejšie uvádza predchádza-
júci zamestnávateľ. Referencie podporujú 
vašu žiadosť a opisujú vás a vašu schop-
nosť pracovať.

Odporúčacie listy sú potrebné a môžu vám 
pomôcť. Prineste si ich na pohovor. Mal by 
ich napísať bývalý šéf, vedúci tímu alebo 
pracovník oddelenia ľudských zdrojov. Ak 
nemáte pracovné skúsenosti, môžete pred-
ložiť odporúčací list od učiteľa alebo vedú-
ceho športového oddielu.
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Vyjednávanie o plate a výhodách

Čím je miesto kvalifikovanejšie, tým viac 
priestoru je na vyjednávanie o mzde. 
Vo Švédsku je väčšina podmienok zamest-
návania upravená kolektívnymi zmluvami, 
čo znamená, že zostáva len malý priestor 
na individuálne vyjednávanie, prinajmen-
šom pre menej kvalifikované pracovné 
miesta.

Najčastejšie sa uvádza výška mesačného 
platu. V prípade manažérskych miest môže 
existovať priestor na vyjednávanie o nepo-
vinných výhodách; rokovalo by sa o nich 
s oddelením ľudských zdrojov.

V prípade miest v štátnej správe a práce 
s deťmi sa vyžaduje doklad o bezúhonnosti. 
Bude to uvedené v inzeráte alebo vás o tom 
bude informovať zamestnávateľ.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Môžete byť požiadaní o 1 deň práce 
na skúšku, ale máte nárok dostať za ňu 
odmenu.

Aká dlhá je štandardná skúšobná 
doba?

Štandardná skúšobná doba je 6 mesiacov.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady 
spojené s účasťou na pohovore?

Nie je to obvyklé, ale ak máte vysokú špe-
cializáciu, mohlo by to prichádzať do úvahy.

Kedy sa dozviem výsledok?

Ak ste nedostali odpoveď do 2 týždňov, mali 
by ste sa obrátiť na náborového pracovníka 
a spýtať sa, kedy môžete očakávať spätnú 
väzbu.

Získanie spätnej väzby a ďalší 
postup

Vždy je možné po pohovore kontaktovať 
zamestnávateľa a opýtať sa na ďalší krok 
vo výberovom konaní. Ak dané miesto nedo-
stanete, môžete sa opýtať na dôvod.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Buďte dochvíľni. Vždy je dobré prísť o päť 
minút skôr. Vo Švédsku by ste nikdy nemali 
prísť na pohovor neskoro.

Tipy na vhodné oblečenie

Vo väčšine zamestnaní nie je potrebné prí-
liš formálne oblečenie, ale dbajte, aby ste 
boli čistí a upravení. Kravata sa už zvyčajne 
nenosí. Vždy sú vhodné slušné nohavice 
a sako – pre mužov aj pre ženy.
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SPOJENÉ 
KRÁĽOVSTVO 

Úradný jazyk ➔ angličtina
Politický systém ➔ konštitučná monarchia
Počet obyvateľov ➔ 63,9 milióna
Hlavné mesto ➔ Londýn
Mena ➔ libra šterlingov (GBP)
Člen EÚ alebo EHP ➔ EÚ
Telefónna predvoľba ➔ +44
Internetová doména ➔.uk

PREČO ÍSŤ PRACOVAŤ DO SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA?

Spojené kráľovstvo má jedno z najväčších svetových hospodárstiev. 
Odvetvie služieb predstavuje vyše 70 % HDP, hoci stále zostáva 
významné aj odvetvie výroby automobilov, letecký priemysel 
a farmaceutické odvetvie. 

Globálna recesia a vysoký verejný dlh priškrtili verejné financie, 
čo sa prejavilo vo významnej strate pracovných miest vo verejnom 
aj v súkromnom sektore. Napriek tomu stále existuje dopyt 
po inžinieroch pre automobilový, elektrotechnický a ekologický 
priemysel, po inžinieroch a technikoch pre odvetvie energetiky, 
po šéfkuchároch japonskej, thajskej a ázijskej kuchyne, 
po nemocničných konzultantoch a sestrách na operačných sálach, 
po určitých odborníkoch v oblasti IT, po vodičoch ťažkých nákladných 
vozidiel a autobusov a po rušňovodičoch. V oblasti starostlivosti sú 
voľné miesta pre opatrovateľov a chýbajú aj sociálni pracovníci 
so špecializáciou na prácu s deťmi a rodinou.
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HĽADANIE PRÁCE

Väčšina zamestnávateľov inzeruje voľné 
pracovné miesta na webových strán-
kach svojej spoločnosti alebo na stránkach 
venovaných náboru, ako sú Monster alebo 
fish4jobs. Bežne sa používajú aj nábo-
rové agentúry, napr. Adecco a Reed. Voľné 
pracovné miesta možno nájsť aj na vlád-
nej webovej stránke http://www.gov.uk 
a na portáli siete EURES. Niektoré vysoko 
kvalifikované pracovné miesta sú inzero-
vané v celoštátnych novinách, ako sú The 
Guardian a The Times. V niektorých odvet-
viach, ako sú stavebníctvo a záhradníc-
tvo, sa informácie o voľných pracovných 
miestach šíria ústne.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Pravidlom je dôkladne dodržiavať pokyny. 
Zamestnávateľ vám môže poskytnúť tele-
fónne číslo alebo e-mailovú adresu, aby 
ste získali viac informácií o voľnom pracov-
nom mieste. Nepoužívajte tento prvý kon-
takt ako príležitosť prezentovať sa, ak sa to 
nevyžaduje.

Je celkom bežné, že zamestnávateľ prijme 
obmedzený počet žiadostí, a po dosiahnutí 
stanoveného počtu pracovnú ponuku uza-
tvorí, preto svoju žiadosť pošlite včas, a to 
vždy pred dátumom uzávierky.

Nezabudnite súbor s vyplnenou žiadosťou 
uložiť a odoslať vo formáte, ktorý je kom-
patibilný. V žiadosti uveďte referenčné číslo 
a jej text dôkladne skorigujte. Na kontrolu 
pravopisu použite slovník britskej angličtiny, 
nie americkej, a veľkú pozornosť venujte 
gramatike a stavbe viet.

Ak sa pri uchádzaní o zamestnanie vyžaduje 
životopis a sprievodný list, dbajte na to, aby 
bol sprievodný list stručný (jedna strana for-
mátu A4) a vecný. V prvom odseku uveďte, 
prečo píšete, v druhom odseku uveďte po -
drobnosti o svojich vhodných zručnostiach 
a skúsenostiach, v treťom odseku uveďte, 
kedy môžete prísť na pohovor, a všetky 
ostatné dôležité údaje o vašich súčasných 
záväzkoch. Sprievodný list zakončite krát-
kou vetou, že sa tešíte na odpoveď. Vo svo-
jej žiadosti o zamestnanie sa snažte použiť 
kľúčové slová z inzerátu.

Je štandardné priložiť k životopisu 
fotografiu?

Nie, a nemali by ste uvádzať ani dátum 
narodenia.

Uprednostňujú sa rukou písané 
žiadosti?

Nie, neposielajte rukou písanú žiadosť 
o zamestnanie, pokiaľ sa to nevyžaduje 
v inzeráte.

Je životopis vo formáte Europass 
bežne používaný a prijímaný?

Britskí zamestnávatelia obvykle neuznávajú 
životopis vo formáte Europass. Niektoré 
webové stránky, vrátane National Care-
ers Service, Prospects AC a Monster, posky-
tujú dobré rady ako vypracovať životopis 
pre britský trh práce.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Telefonujte len ak sa to vyžaduje a ak 
ste presvedčení, že máte zručnosti a skú-
senosti, ktoré zamestnávateľ požaduje. 

http://www.gov.uk/
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Niektorí zamestnávatelia môžu robiť pred-
bežný pohovor po telefóne. V takom prí-
pade vám zamestnávateľ zavolá vo vopred 
dohodnutom čase. Na telefonický pohovor 
sa pripravte rovnako dôkladne, ako by ste to 
urobili na osobný pohovor.

Je potrebné poslať so žiadosťou 
o zamestnanie aj diplomy?

Nie, diplomy sa obvykle vyžadujú v neskor-
šej fáze.

Obvyklý čas medzi uverejnením 
oznámenia o voľnom pracovnom 
mieste a nástupom do zamestnania

Zvyčajne to trvá 4 až 6 týždňov.

Príprava na pracovný pohovor

Náboroví pracovníci od uchádzačov očaká-
vajú, že budú k dispozícii na pohovor v krát-
kom čase. Uchádzači by mali byť motivovaní 
a mali by dostatočne ovládať angličtinu, 
aby mohli účinne komunikovať (okrem nie-
ktorých menej kvalifikovaných prác, napr. 
zber ovocia, keď sa pohovor môže viesť 
v rodnom jazyku uchádzača, najmä ak sa 
koná v jeho domovskej krajine). Uchádzači 
by mali byť zdvorilí, presní, mali by sa dobre 
prezentovať a byť schopní vyjadrovať sa 
zrozumiteľne.

Zamestnávatelia a náboroví pracovníci 
majú zákonný nárok skontrolovať totož-
nosť každého uchádzača, kým mu ponúknu 
zamestnanie. Je potrebné, aby si uchádzač 
priniesol na pohovor originál svojho pasu 
alebo občianskeho preukazu, aby preukázal, 
že je štátnym príslušníkom EHP (alebo Švaj-
čiarska) alebo rodinným príslušníkom.

Kto bude prítomný?

Pohovory zvyčajne vedie dvoj- až trojčlenná 
komisia, v ktorej je riaditeľ úseku, na kto-
rom je voľné miesto, a zástupca oddelenia 
ľudských zdrojov.

Podáme si ruky?

Je obvyklé podať si ruky s členmi prijíma-
cej komisie.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Atmosféra je formálna, ale priateľská. 
Uchádzač by mal byť pri uchádzaní sa 
o zamestnanie pozorný, pohotový a pozi-
tívny. Mal by sa snažiť byť uvoľnený a odpo-
vedať na otázky sebaisto a čo najúplnejšie.

Zamestnávateľ bude mať záujem o prí-
klady, ktorými uchádzač preukáže spôso-
bilosť vykonávať danú prácu. Dôležitými 
faktormi sú aj presnosť, prezentovanie sa 
a motivácia.

Spravidla sa koná len jedno kolo pohovorov, 
ktoré je niekedy doplnené o testy na ziste-
nie odborných schopností a zručností uchád-
zača pri riešení problémov. Pohovor obvykle 
trvá maximálne 30 – 40 minút. Testy trvajú 
20 – 30 minút. Prezentovanie sa, postoj 
a pozornosť uchádzača sa nemusia hodno-
tiť, ale vytvárajú dojem, a preto sú dôležité.

Keďže dôraz sa kladie na spôsobilosť a spl-
nenie pracovného profilu, rozhovor o osob-
ných otázkach je veľmi krátky, alebo sa táto 
téma vôbec nespomína. Motivácia by mala 
byť jasná zo žiadosti o zamestnanie alebo 
z odpovedí na otázky osôb, ktoré vedú 
pohovor. Nemusíte uvádzať podrobnosti 
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o svojich záujmoch mimo práce, pokiaľ ich 
nepoužívate ako príklady vašej schopnosti 
plniť úlohu uvedenú v odpovedi na jednu 
z otázok.

Bežné otázky sa týkajú požiadania uchá-
dzača, aby uviedol príklad konkrétnej situ-
ácie, v ktorej sa ocitol, a ako sa zachoval. 
Možno budete požiadaní uviesť príklady, 
keď sa niečo nepodarilo a čo ste urobili, aby 
ste to napravili, alebo opísať svoje slabé 
stránky. V takom prípade ukážte, že viete, 
ako zvládnuť svoju slabú stránku.

Ku koncu pohovoru sa vás spýtajú, či máte 
nejaké otázky. Vopred si pripravte jednu 
alebo dve otázky, napríklad sa môžete spý-
tať na možnosti profesionálneho postupu 
v rámci spoločnosti alebo aké typy odbor-
ného vzdelávania spoločnosť ponúka.

Kedy otázka presahuje medze?

Zamestnávatelia nesmú diskriminovať 
na základe pohlavia, rasy, zdravotného 
postihnutia, náboženstva, sexuálnej orien-
tácie alebo veku. Zamestnávatelia a nábo-
roví pracovníci sú zodpovední za to, že ich 
otázky nebudú diskriminačné a že nebudú 
od vás požadovať informácie o súkrom-
ných záležitostiach, ktoré nesúvisia s prá-
cou. Možno však budete musieť poskytnúť 
informácie o predchádzajúcich odsúdeniach 
za trestný čin.

Je potrebné predložiť referencie, 
odporúčacie listy alebo doklad 
o bezúhonnosti?

Kontaktné údaje osoby, ktorá o vás poskytne 
referencie, by mali byť uvedené vo vašej 
žiadosti o zamestnanie alebo v životopise. 

Zamestnávateľ si u tejto osoby overí infor-
mácie, ktoré ste poskytli. Najlepšie je uviesť 
posledného zamestnávateľa, ale overte si, 
či môže odpovedať v angličtine. Odporúča-
cie listy zvyčajne nie sú potrebné.

Zamestnania v bezpečnostných službách 
alebo práca so zraniteľnými osobami (deti 
alebo starší ľudia) vyžadujú doklad, že 
nemáte žiadne záznamy v trestnom registri 
(kontrolu vykoná orgán Disclosing and Bar-
ring Service).

Vyjednávanie o plate a výhodách

Nie je pravdepodobné, že bude nejaká 
možnosť flexibility, čo sa týka podmie-
nok zamestnávateľa, pokiaľ to nie je uve-
dené v inzeráte o voľnom mieste. Najlepšie 
bude dôverovať ponuke zamestnávateľa 
a uchádzať sa len o také zamestnanie, 
ktoré ponúka uspokojivé platové a pracovné 
podmienky.

Vyjednávanie o zmluve sa vzťahuje väč-
šinou na vysoko kvalifikované a dobre 
platené miesta. Uchádzač bude musieť odô-
vodniť svoje požiadavky na mzdu preuká-
zaním, že sú v súlade s trhovými sadzbami 
a jeho zručnosťami a skúsenosťami. O zvý-
šenie platu môžete požiadať po odpra-
covaní určitého času v spoločnosti, ak sa 
vám bude zdať, že váš plat nie je taký, ako 
u zamestnancov vykonávajúcich podobnú 
prácu. Obvykle sa váš plat bude každoročne 
prehodnocovať. Súčasťou platu je mzda 
za dovolenku a odmena sa obvykle vyjad-
ruje ako hrubá ročná mzda. Remeselnícke 
zamestnania, napr. tesári a murári, majú 
často hodinovú mzdu.
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Najbežnejšími nepovinnými výhodami sú: 
pružný pracovný čas, súkromná zdravotná 
starostlivosť alebo zdravotné poistenie, prí-
spevok na cestovanie, kompenzovanie vyš-
ších nákladov v Londýne (príplatok za prácu 
v hlavnom meste oproti národnému prie-
meru), používanie služobného vozidla, 
príspevok na stravné v závodnej jedálni, prí-
spevok na členstvo v športovom zariadení 
alebo klube, prémie.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Práca na skúšku nie je obvyklá. Pravde-
podobnejšia je práca na skúšobnú dobu, 
po ktorej sa váš plat zvýši na plnú sadzbu.

Aká dlhá je štandardná skúšobná 
doba?

Od 3 do 6 mesiacov.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady 
spojené s účasťou na pohovore?

Nie je to obvyklé.

Kedy sa dozviem výsledok?

Ak ste sa zúčastnili na pohovore, zamest-
návateľ alebo náborový pracovník vám 
potvrdia, či ste na dané miesto boli pri-
jatí alebo nie, zvyčajne do 1 až 3 týždňov 
od pohovoru.

Získanie spätnej väzby a ďalší 
postup

Ak nebudete úspešní, môžete dostať 
písomnú spätnú väzbu o svojom pôsobení 
na pohovore. Ak spätnú väzbu nedostanete, 
môžete zamestnávateľovi zavolať alebo 
napísať a požiadať o spätnú väzbu o vašom 
pohovore.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Na pohovor by ste mali prísť o 15 – 
20 minút skôr. Očakávajte, že zamestnáva-
teľ bude presný.

Tipy na vhodné oblečenie

Odporúča sa pracovné oblečenie (oblek/kos-
tým). Muži by mali mať kravatu. Ženy by 
mali mať len jemný mejkap a malé množ-
stvo šperkov. Vaše oblečenie by v každom 
prípade malo byť čisté a dobre vyžehlené.

Ďalšie rady

Niektorí zamestnávatelia môžu robiť pred-
bežné pohovory prostredníctvom videokon-
ferencie, ale je to veľmi zriedkavé. Väčšina 
pohovorov sú osobné pohovory. Čoraz bež-
nejšie je žiadosti vopred elektronicky „preo-
siať“ a rovnako časté sú aj psychometrické 
testy uchádzačov.
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