
Кар'єра та трудові права

Доповідач: Autumn Servatkova 



Наш веб-сайт Live and Work New Zealand — чудовий ресурс, який допоможе вам осісти в 
Новій Зеландії.

Робоче місце дещо відрізняється в кожній 
країні, і на цьому веб-сайті є інформація про 
роботy саме в Новій Зеландії, щоб 
допомогти вам адаптуватися.



Деякі державні послуги та ресурси
• www.careers.govt.nz

безкоштовна неупереджена кар'єрна інформація та 
поради. Цей ресурс може допомогти з ідеями кар’єри, як 
створити ваше резюме, переглянути профілі вакансій і надати 

поради щодо пошуку роботи.

• www.employment.govt.nz
Працевлаштування NZ (консультації з питань 
трудових відносин). Mістить інформацію про ваші права 
та обов’язки як працівника в Новій Зеландії.

• www.newkiwis.co.nz
допомога в пошуку роботи мігрантам. Cлужба 
працевлаштування для мігрантів, яка пропонує безкоштовні 
онлайн-курси, заходи та семінари, а також базу даних із понад 
20 000 потенційних роботодавців

http://www.careers.govt.nz/
http://www.employment.govt.nz/
http://www.newkiwis.co.nz/


Основні сайти пошуку з вакансіями

SEEK: www.seek.co.nz/

Trade Me Jobs: www.trademe.co.nz/jobs

LinkedIn www.linkedin.com

Google “Recruitment Agencies” 

https://www.seek.co.nz/
http://www.trademe.co.nz/jobs
https://www.linkedin.com/


Плануйте свою кар'єру та створюйте мережі

Green List Jobs 
• Будівництво
• Інженерія
• Медичні та соціальні 

служби
• Основні галузі 

промисловості та наука
• ІКТ та телекомунікації
• Медичні та соціальні 

служби
• Торги
• Ремесла
• Сільське господарство

Ми радимо вам переглянути “Зелений список “(професії, які класифікуються як 
користуються високим попитом), щоб дізнатися, яких робочих місць бракує



Модулі: https://employment.elearning.ac.nz/

На веб-сайті Employment New Zealand є 
безкоштовні ресурси, щоб дізнатися про 
важливу інформацію про працевлаштування.

Веб-сайт охоплює різноманітні теми про ваші 
права та обов’язки як працівника в Новій 
Зеландії.

https://employment.elearning.ac.nz/


Підтримуйте безпеку під час роботи
Якщо ви вирішите працювати під час перебування в Новій Зеландії, ви маєте такі ж права на 
коригування умов працевлаштування, як і громадяни Нової Зеландії. Роботодавець не може 
позбавити вас прав. Як працівник ви маєте право нa:

• Cвята

• Відпустки

• Перерви в роботі

• Заробітнy платy

• Tрудові договори

Ваші права та обов’язки як працівника випливають із кількох джерел:
1. гарантовані мінімальні права згідно із законодавством Нової Зеландії, таким 
як Закон про трудові відносини та Закон про мінімальну заробітну плату.
2. вашa трудовa угодa чи контракт де будуть викладені умови вашої роботи, які 
ваш роботодавець повинен надати вам у письмовій формі.

Роботодавці не можуть:
• платити вам менше, ніж мінімальна зарплата Нової Зеландії ($21,20 на 

годину)
• тримати ваш паспорт від ваc

Вам повинні бути надані відпустки, cвята та перерви.

Якщо у вас виникли проблеми або запитання, зателефонуйте в наш контакт-
центр за номером 0800 20 90 20



Додаткова інформація чи запитання?

• Відвідайте наш веб-сайт www.immigration.govt.nz або www.employment.govt.nz
• Контакт-центр з 8.00 до 22.00 з понеділка по п'ятницю, крім святкових днів:

• Деякі громадські консультаційні бюро та громадські юридичні центри можуть допомогти залежно від 
ваших особистих обставин. Зверніться за порадою до ліцензованого імміграційного радника або юриста.

http://www.immigration.govt.nz/
http://www.employment.govt.nz/

