PRACA SEZONOWA
Jesteś gotowy na intensywną pracę i chwilową zmianę miejsca zamieszkania?
Chcesz wykonywać dobrze płatne zajęcie przez określoną część roku?
To wszystko da Ci praca sezonowa!
Z definicji praca sezonowa nie jest na stałe. Z tego powodu Twoje zatrudnienie będzie miało
charakter terminowy — pracodawca powinien podpisać z Tobą umowę na czas określony.
MOŻE TO BYĆ:
 umowa o pracę na czas określony,
 umowa na czas wykonywania określonej pracy,
 umowa zlecenie.
JAK SZUKAĆ PRACY SEZONOWEJ?
 sprawdź czy masz aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych - będą
niezbędne m.in. w przypadku wszelkich prac, przy których masz styczność z żywnością,
a więc w np. w branży gastronomicznej,
 przejrzyj portale z ogłoszeniami (www.mbp.ohp.pl; olx, pracuj.pl, grupy facebookowe,
letnik.pl lub pracanadmorzem.1job.pl.itp.),
 korzystaj ze swoich kontaktów i doświadczenia znajomych — zdobywaj informacje
na forach internetowych lub bezpośrednio od kogoś, kto ma już za sobą pierwszy
wyjazd,
 napisz CV — pracodawca musi wiedzieć, czy posiadasz kwalifikacje, książeczkę
sanepidowską, uprawnienia, doświadczenie, a w niektórych przypadkach także
odpowiednie wykształcenie.
PRACA SEZONOWA NAD MORZEM?

 latem wszystkie polskie nadmorskie miejscowości potrzebują pracowników - zaczynając
od największych miast jak Gdynia, Gdańsk, Sopot czy Koszalin, po małe wioski, które
latem zapełniają się turystami. Oferty pracy sezonowej nad morzem dotyczą okresu
od kwietnia do września, bo w tym czasie przybywa chętnych do wypoczynku na plaży.

PRACA PRZY ZBIORACH?
 od 2017 roku obowiązują przepisy, które pozwalają zawrzeć umowę o pracy przy zbiorach
w Polsce,
 taka umowa może być zawarta maksymalnie na 180 dni. Dzięki nowym przepisom
pracownik podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu (ma dostęp do ochrony zdrowia)
oraz ubezpieczeniu wypadkowemu.
PRACA SEZONOWA ZA GRANICĄ?
 Pamiętaj! W związku z ponownym otwarciem granic oraz rosnącym zainteresowaniem
pracą za granicą wznowiono też unijne pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES
w Polsce w odniesieniu do zagranicznych i krajowych ofert pracy, również pracy
sezonowej. W trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z usług EURES każda oferta
uzupełniona jest o informacje odnośnie dodatkowych warunków związanych z epidemią
koronawirusa, jakie należy spełnić przekraczając granice poszczególnych krajów UE oraz
adnotację,
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w sytuacji trwającej epidemii będzie należała do osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
Aktualne oferty pracy EURES można przeglądać na stronie www.eures.praca.gov.pl lub
www.seasonalwork.nl Zapoznaj się też ze stroną dotyczącą warunków przekraczania
granic państw członkowskich UE, która została uzupełniona o informacje odnośnie
zdrowia i bezpieczeństwa. Strona w polskiej wersji językowej dostępna jest pod adresem:
https://reopen.europa.eu/pl.
Na koniec rozwiejemy ostatnią wątpliwość…
Czy pracę sezonową dodawać do CV?
Oczywiście, że TAK!
W końcu jest to doświadczenie, które pokazuje Twoje dodatkowe kwalifikacje.

POWODZENIA ŻYCZĄ DORADCY ZAWODOWI
Z WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KIELCACH !!!

