Державне агентство зайнятості
(ДАЗ) надає підтримку
українським цивільному
населенню у пошуку роботи

Трудові відносини в
Латвії цивільні
населення України
можуть починати за
умови, якщо вони
отримали
довгострокову візу з
правом на
працевлаштування
без обмежень на
строк до одного року

З приводу процедури
оформлення та отримання
довгострокової візи
потрібно звернутися до
Управління у справах
громадянства та міграції
(УСГМ):
+371 67209400
П – Ч 8.30 - 16.00
П
9.00 - 15.00

На домашній сторінці УСГМ створено
розділ з інформацією для
українського цивільного населення:
:https://www.pmlp.gov.lv/lv/informacijaukrainas-pilsoniem
латиською мовою
https://www.pmlp.gov.lv/lv/informaciyadlya-gromadyan-ukraini-schododovgostrokovikh-viz
українською мовою

ДЕ УКРАЇНСЬКІ ЦИВІЛЬНІ МОЖУТЬ ОТРИМАТИ ПІДТРИМКУ У ПОШУКУ РОБОТИ?
В Єдиному центрі підтримки

В будь-якому пункті

біженців, які покинули Україну

обслуговування

через війну, у ризькому Будинку

клієнтів ДАЗ особисто

конгресів - вулиця Кріш'яня

або по телефону

Валдемара, 5, Рига

П – Ч 9.90 - 16.30
П
9.00 - 15.00
kontaktinformācija:
https://www.nva.gov.lv/lv/filiales

ЯК БУДЕ НАДАВАТИСЯ ПІДТРИМКА ДАЗ?
Працівник ДАЗ допомагає

Щоб знайти підходящу роботу,

Для участі в активних заходах

знайти вакансію та

працівник ДАЗ з'ясовує

з працевлаштування, які

зв’язатися з роботодавцем.

інформацію про освіту, професію,

здійснює ДАЗ, потрібно

Для того, щоб отримати

досвід роботи, знання іноземних

отримати статус безробітного.

підтримку в пошуку роботи, не

мов шукача роботи, дізнається,

обов’язково реєструватися в

чи володіє він комп’ютерними

ДАЗ у статусі безробітного або

навичками /та чи має

шукача роботи.

посвідчення водія транспортного
засобу.

Безкоштовний інформаційний телефон ДАЗ:
+371 80200206
Домашня сторінка ДАЗ – www.nva.gov.lv

Державне агентство зайнятості (ДАЗ)
надає підтримку українським цивільному
населенню у пошуку роботи

ЯК ШУКАТИ РОБОТУ НА ПОРТАЛІ CV ТА ВАКАНСІЙ ДАЗ?
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/

Цивільні населення, які покинули Україну через війну, якщо вони
отримали довгострокову візу з правом на працевлаштування без
обмежень на строк до одного року, вакансії можуть шукати також
самостійно на порталі CV та вакансій ДАЗ: https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/

Переклад змісту порталу CV та вакансій ДАЗ українською
мовою також можливий за допомогою інструменту для
перекладу Google:
https://cvvp-nva-gov lv.translate.goog/?
_x_tr_sl=lv&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp#/pub/
Ми також рекомендуємо використовувати інструмент для
перекладу Google під час пошуку інформації на інших вебсайтах латвійських державних та місцевих органів.

Інформація на порталі
доступна латиською мовою,
тому при самостійному пошуку
вакансії зверніться за
допомогою до знайомих і
надійних людей, які володіють
латиською мовою.

Для пошуку вакансії не потрібно реєструватися на порталі CV та вакансій ДАЗ!
Праворуч на головній сторінці порталу в інструменті пошуку потрібно вибрати бажаний
вид роботи та натиснути на відповідний вид роботи з позначкою Україна.

Безкоштовний інформаційний телефон ДАЗ: +371 80200206 | Домашня сторінка ДАЗ – www.nva.gov.lv

З інших питань Ви можете звернутися до Фонду інтеграції суспільства, зателефонувавши за
інформаційним телефоном «Допомога українцям у Латвії»: +371 27380380

