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ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ Z TŘETÍCH ZEMÍ A OBČANŮ EU
Program kurzu

Zaměstnávání cizinců z třetích zemí a občanů EU

Seminář je založen prakticky s důrazem na uvedené oblasti

Právní normy k zaměstnávání cizinců z třetích zemí a občanů EU.
Za jakých podmínek je možné zaměstnávat zahraniční pracovníky – analýza, klady a zápory, koho, na jak dlouho a proč.
Přípravná fáze zaměstnávání cizinců nebo občanů EU.
Výběr pracovníků – sami nebo s pomocí pracovní agentury, klady a zápory, rizika, nábor v zahraničí.
Komunikace se státní správnou. Kdy, komu a jaké dokumenty předložit a jaké informace sdělit.

Povinnosti zaměstnavatelů.
Povinnosti zahraničních pracovníků.
Druhy pracovních povolení.
Adaptace nových pracovníků ze zahraničí – co sdělit, připravit, zajistit a kým.
Komunikace se zahraničními pracovníky – jazykové bariéry a upozornění na rozdíly v jednotlivých mentalitách.
Praktické ukázky konkrétních dokumentů při zaměstnávání zahraničních pracovníků.
Nejčastější chyby při zaměstnávání zahraničních pracovníků.
Aktuální či chystané změny v této oblasti.
Dotazy

Při zaměstnávání cizinců, je třeba dodržet zákonem daný postup.
Je administrativně náročnější než zaměstnávání českých zaměstnanců.
Kontroly úřadů jsou přísné a důsledné.
Zaměstnávání cizinců z různých zemí má různá pravidla.
Nejsložitější administrativa souvisí se zaměstnáváním cizinců ze třetích zemí.
Vízum nebo možnost navštívit ČR jako turista neznamenají povolení pracovat.

Pro účastníky máme vždy připraven studijní materiál zpracovaný od lektora. Na vyžádání jej můžeme, po absolvování kurzu, po dohodě
s lektorem, dodat i v elektronické podobě.
Během školení můžete konzultovat vlastní problémy, které potřebujete vyřešit.
V ceně je zahrnuto chutné občerstvení, nápoje a oběd.
Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, můžete u naší firmy čerpat na tuto službu náhradní plnění.
Odebíráním služeb od naší firmy můžete ročně ušetřit víc než 60 000 Kč za každého zdravotně znevýhodněného člověka, kterého se
vám nepodařilo zaměstnat.

Chcete vědět víc? Zavolejte nám. Kontakt

Místo konání

Termín

Prostějov
Školící místo Tři břízy PROSTĚJOV, Dolní 3658

27.10.2020

Cena
2 890,00 Kč s DPH 21%
2 388,43 Kč Kč bez DPH

Školit vás budou
Ing. Bc. Věra Crhanová

Ing. Bc. Věra Crhanová působí jako manažerka kontaktního pracoviště Prostějov Úřadu práce
ČR. Je specialistkou v oblasti marketingu a obchodu, dále také v oblasti zaměstnávání občanů z EU a cizinců z
třetích zemí. Lektorské činnosti se věnuje 23 let.

