
Шукаєте роботу?
Агентство з 
працевлаштування 
знає, як її знайти



Ось як працює індустрія тимчасового 
працевлаштування
Агентство з працевлаштування — це місце, де 
сходяться попит та пропозиція роботи. Компанії 
(замовники) шукають персонал та звертаються за 
допомогою до агентства з працевлаштування. 
Шукачі роботи можуть безкоштовно 
зареєструватися в агентстві з 
працевлаштування. Після реєстрації ви з 
рекрутером обговорюєте, яку роботу ви шукаєте 
та що саме вам підходить. Після цього агентство 
шукатиме для вас роботу. Якщо пощастить, 
агентство стане вашим новим роботодавцем.

Ось що може зробити для вас агентство  
з працевлаштування
Агентства з працевлаштування можуть допомогти вам 
знайти різні види роботи:

  Тимчасова робота
  Постійна робота
  Робота за сумісництвом

Ви також можете звернутися туди за допомогою щодо 
складання резюме, порад щодо оформлення заявки  
на отримання роботи та можливостей навчання.

Вам дійсно платять
Працюючи через агентство з працевлаштування, ви 
перебуваєте у рівноцінних умовах з колегами, які працюють 
у замовника на тій самій посаді. Тут варто згадати про таке:

  Заробітна плата
  Відпустки та відпускні 
   Доплати за ненормований робочий день та 

понаднормову роботу



  Пенсійні накопичення
  Витрати на відрядження

Завжди перевіряйте, чи ви укладаєте договір з агентством 
з працевлаштування, яке добре організоване та 
дотримується правил. Ви можете знайти таке агентство  
з працевлаштування на сайті www.abu.nl. 

Рекрутер — ваша підтримка та опора
Рекрутери є координаторами вашої взаємодії з агентством 
з працевлаштування. Вони — ваші особисті гіди у пошуку, 
знаходженні та збереженні роботи.
Вони знають усе про ринок праці. Вони також знають усе 
про ті професії, про які ви, можливо, не відразу згадаєте, 
але які будуть відповідати вашим бажанням  
та навичкам.
Також корисно: рекрутери можуть ставити запитання 
замовнику. Саме ті питання, які ви, можливо, не 
наважуєтеся поставити. Наприклад, про розмір зарплати.

І останнє: переконайтеся, що ви працюєте через 
надійне агентство з працевлаштування
Переконайтеся, що агентство з працевлаштування є 
дійсним членом Об’єднання кадрових агентств (ABU). 
Найближче агентство шукайте за посиланням https://www.
abu.nl/over-abu/vestigingen-abu-leden
Картка на голландській мові. Нижче наведено переклад 
пошукових термінів.
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