
Робота в Нідерландах? 
Запишіться на зустріч

Ви біженець з України? Чи хотіли б 
ви дізнатися більше про роботу в 
Нідерландах та про те, що є важливим, 
коли ви працюєте тут? Ви можете 
дізнатися все, що вам потрібно, під час 
зустрічі з WerkBedrijf Rijk van Nijmegen.



Робота в Нідерландах?

2022/1

Ви біженець з України? Чи хотіли б ви дізнатися більше 
про роботу в Нідерландах та про те, що є важливим, 
коли ви працюєте тут? Ви можете дізнатися все, що вам 
потрібно, під час зустрічі з WerkBedrijf Rijk van Nijmegen 
(Компанія, що займається пошуком роботи Райк ван 
Неймеген). 

Чи дозволено мені працювати?
З 1 квітня 2022 року всі біженці з України, які мають право 
на тимчасовий захист Європейського Союзу, можуть 
виконувати оплачувану або волонтерську роботу. Вам 
потрібно наступне:

• Статус тимчасово захищеного резидента1 
➞  ви отримуєте його через службу імміграції 
та натуралізації (IND) після реєстрації в базі 
персональних даних (BRP) 

• Номер соціального страхування (BSN)
• Номер банківського рахунку IBAN

Якщо ви збираєтеся виконувати оплачувану роботу:
• Ви отримаєте трудовий договір.
• Ви матимете ті самі права, що й працівники з 

Нідерландів, як-от право на відповідну заробітну 
плату, безпечне робоче місце, перерви, відпустки та 
відпускні.

• Не приймайте готівкові виплати заробітної плати. 
Попросіть перерахувати вашу заробітну плату 
безпосередньо на ваш банківський рахунок і надати 
платіжний лист або виписку про заробітну плату.

Будь ласка, зверніть увагу:
Робота впливає на те, скільки грошей ви отримуєте при 
виплаті допомоги на проживання. Ви повинні повідомити 
про свою роботу в муніципалітеті, де ви перебуваєте.

Якщо ви виконуєте неоплачувану/волонтерську 
роботу:

• Організація, в якій ви працюєте, повинна мати 
підтвердження волонтерської діяльності. 

• Ви отримаєте волонтерський договір.
• Волонтерська робота повинна відповідати 

загальним інтересам суспільства. Хорошим 
прикладом є волонтерська робота в громадських 
центрах чи церквах. 

• Волонтерська робота не є звичайною працею, за яку 
вимагається оплата. 

Запишіться на зустріч, щоб дізнатися більше про 
роботу
Для запису на зустріч:   
Tел: 024-751 75 00  
Електронна адреса: administratie@wbrn.nl
Якщо ви не володієте англійською, будь ласка, приведіть 
із собою перекладача. 

Якщо ви бажаєте відкрити власну справу у Нідерландах, 
будь ласка, зверніться до відділу Ondernemerspunt/
Ondernemers (підприємницькі послуги) муніципалітету, 
в якому ви проживаєте.

Адреса для зустрічі
Nieuwe Dukenburgseweg 21a,  
6534 AD Nijmegen  
(Новий Дюкенбургзевег 21a,  
6534 AD Неймеген)
Веб-сайт: www.werkbedrijfrvn.nl

1  Документ, виданий службою імміграції та натуралізації (IND). Якщо ви ще не отримали такий документ, достатньо 
документа, який підтверджує ваше громадянство. Це перехідне правило діє до 1 вересня 2022 року.


