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Máte zamestnanca z krajiny mimo EÚ, ktorý
potrebuje predĺžiť alebo zmeniť pobyt?
Chcete zamestnať cudzinca
a neviete ako na to?
Potrebujete vedieť aký je postup a čo všetko
musíte v týchto prípadoch urobiť?
Migračné informačné centrum IOM Medzinárodnej
organizácie pre migráciu (MIC) vám môže bezplatne,
na jednom mieste poskytnúť:
✓ informácie o postupoch a podmienkach vybavovania
pracovných povolení a povolení na pobyt
✓ individuálne právne poradenstvo súvisiace
s pobytom cudzincov na Slovensku
✓ pomoc pri vzdelávaní/rekvaliﬁkácii vašich
budúcich zamestnancov
✓ sprostredkovanie kontaktu medzi uchádzačom
o prácu a zamestnávateľom
✓ sprostredkovanie kontaktu na relevantné inštitúcie a úrady

Projekt je spoluﬁnancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Solidarita pri riadení migračných tokov.

Migračné informačné centrum IOM poskytuje štátnym
príslušníkom tretích krajín bezplatné informácie a vyvíja
aktivity v týchto oblastiach:
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Pracovné a sociálne poradenstvo

príprava životopisu a motivačného listu, pomoc v komunikácii
so zamestnávateľom, asistencia pri vyhľadávaní práce,
kontaktovanie inštitúcií a pomoc pri vybavovaní dávok
sociálneho zabezpečenia, terénna práca
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Vzdelávanie rôznych aktérov
v oblasti migrácie

posilnenie interkultúrnych a komunikačných zručností
a spolupráce medzi vybranými odborníkmi štátnej správy,
samosprávy, mimovládnych organizácií a cudzincami

Cieľom činnosti MIC je prispieť k efektívnej sociálnej,
ekonomickej a kultúrnej integrácii cudzincov na Slovensku
prostredníctvom poskytovania poradenských a informačných
služieb na jednom mieste.

Migračné informačné centrum IOM
Grösslingová 4
811 09 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 5263 0023
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Zvýhodnená linka:
Email: mic@iom.int

0850 211 478
Web: www.mic.iom.sk

