Zaměstnanci ze třetích zemí / Filipíny

Medstaff – personální agentura






Personální agentura, která se specializuje na dovezení zaměstnanců ze třetích zemí
(Filipíny, Gruzie, Ukrajina, Bělorusko, Kazachstán, Arménie, Moldavsko…)

Akreditovaná agentura na Filipínách

Filipínci v ČR – 200 (svářeči, CNC operátoři, řezníci, pekaři, cukráři, kuchaři, skladníci, VZV,
operátoři výroby)
Filipínci na cestě – 250 (svářeči, CNC, řezníci, kuchaři, pokojské, krupiéři, masérky,
zahradníci zelináři… )

Proč Filipíny?
•
•
•

Více než 100 milionů obyvatel

47. nejchudší ekonomika na světě
Odhad – mimo Filipíny pracuje a žije 11 milionů Filipínců (% nejvíce na světě)

•

Příspěvky, které posílají domů jsou podstatným prvkem Filipínské
ekonomiky

•
•
•
•
•
•

Zajímavost – světovou 1. jsou Filipíny „ve vývozu“ ošetřovatelek a
ošetřovatelů

81% obyvatel – katolíci
10% obyvatel – ostatní křesťanské církve
Angličtina je jedním za 2 úředních jazyků
Průměrná měsíční mzda 2 500 – 5 000 Kč (dle místa / města)
Zajímavosti:

•
•

kuřáků je 28%
Středoškolské vzdělání 40%

Kandidáti ze třetích zemí / Filipíny



Motivace, loajalita, odbornost, zdravotní způsobilost



Výběr kandidátů

•

Ochota pracovat – 12 hod. směny, nepřetržitý provoz, víkendy, svátky….




dle požadavků klienta (vzdělání, praxe, odbornost), AJ
CV, Video, Výběrové řízení

Příklady profesí

•
•

Řemeslníci – Svářeč, zámečník, CNC operátor, elektrikář, řezník, kuchař,
pekař, krupiér, šička, masér/ka, skladník VZV, zahradník zelinář…
Manuální pracovníci (operátor výroby), pokojské

Praktické informace






•

Kandidáti získávají :





ČR - zaměstnanecká karta – 2 roky
SR – Přechodný pobyt za účelem zaměstnání – až na 5 let
Pobyt lze v obou zemích opakovaně prodloužit

Kandidáti jsou loajální ke svému zaměstnavateli za předpokladu, že jsou dodrženy podmínky, na
základě kterých přijeli pracovat
Ambasáda - Jakarta – žádost o vízum a jeho vyzvednutí
Kandidáti / Zaměstnanci potřebují v prvních týdnech svého pobytu v ČR pomoci s orientací v ČR/SR –
tato pomoc je stabilizuje v cizí zemi.

Délka procesu

•

4 – 6 měsíců

•
•
•

Výběr zaměstnance
Čekací doba na pohovor na ambasádě v zemi původu kandidátů
60 - 90 dní na schválení víza (ČR – OAMP, SR – Cizinecká policie)

Proces, který zajistíme




Výběr kandidátů
Testování kandidátů na Filipínách
Kroky k získání Zaměstnanecké karty / Přechodného pobytu










Hlášenka na ÚP
Zařazení klienta do Režimu Filipíny - ČR
Akreditace klienta na Filipínách (POEA)
Podklady pro kandidáty pro pohovor na ambasádě, vízovému procesu
Letenku do Jakarty - SR
Zajištění zdravotní prohlídky – dle požadavků klienta

Zajištění pojištění a letenky do ČR/SR

Po příletu do ČR/SR (Vídeň)




Vyzvednutí kandidátů na letišti – dle požadavků klienta
Nahlášení kandidátů na OAMP/Cizinecké policii

Děkuji Vám za pozornost
Zita Václavíková
vaclavikova@medstaff.cz
+420 775 695 459

