РОБОТА УКРАЇНЦЯМ – ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Чи можете ви як українець працювати у Бельгії?
Так, звичайно! Це можна зробити, звернувшись із заявою про «тимчасовий захист». Це окремий статут,
який Бельгія створила у відповідь на вашу ситуацію в Україні. Новоприбулі з таким статусом мають право
на житло, соціальне забезпечення та доступ до ринку праці. Тому працювати в Бельгії можна одразу.
Як можна знайти роботу?
Якщо ви хочете швидко знайти роботу у Фландрії, ви повинні зареєструватися як шукач роботи у VDAB.
Що таке VDAB?
VDAB означає Фламандська служба зайнятості та професійного навчання. Це експерти, які допоможуть
вам в пошуку.
Для чого ви можете зв’язатися з VDAB?
Якщо ви шукаєте роботу, ви можете зареєструватися у VDAB як шукач роботи. Тоді вони допоможуть вам
у пошуку роботи.
VDAB також організовує безкоштовні мовні курси та професійне навчання.
Куди можна звернутися, щоб зареєструватися як шукач роботи?
Онлайн (www.vdab.be), по телефону (безкоштовний номер 0800 30 700) або в офісі.
Ви повинні зареєструватися там, де ви живете, а не там, де хочете працювати. Офіс Sint-Truiden можна
знайти за адресою: Nijverheidslaan 1, 3800 Sint-Truiden

Графік роботи офісу Sint-Truiden
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неділя
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вихідний
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Що вам потрібно для реєстрації?
Вам потрібен ваш національний реєстраційний номер. Ви знайдете це у вашій картці проживання.

Що відбувається після реєстрації?
Після реєстрації VDAB надішле вам вакансії. Тому переконайтеся, що вказані контактні дані правильні.
Ви також можете самостійно ознайомитися з вакансіями на сайті.
Ви також отримуватимете листи та електронні листи з цікавою інформацією.
Якщо ви погано володієте нідерландською мовою, краще взяти з собою когось, хто зможе перекладати
під час першої зустрічі. Потім VDAB організовує вам перекладача для наступного інтерв’ю.
ЯК УКРАЇНЕЦ, ПРАЦЮЮЧИЙ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА САДІВНИЦТВІ
ЗБІРКИ

- СИСТЕМНА КАРТА

Чи можете ви як українець працювати у
фруктовому секторі?
Так, це можливо! Sint-Truiden – це місто
plukkaartфруктів, тому в цьому секторі є багато
можливостей для працевлаштування. Тим більше,
що зараз, коли розпочався сезон збирання
врожаю, багато компаній аграрного та садівничого
сектору шукають руки допомоги.
Чи вмієте ви працювати акуратно, ви вмієте
працювати самостійно? Тоді ви можете зробити
свій внесок.
Частиною ваших завдань може бути не тільки збір,
а й сортування та пакування.
Майте на увазі, що робота може бути фізично важкою, і ваш робочий час буде змінюватися в залежності
від достигання врожаю та погодних умов.
Який контракт у вас як сезонного працівника?
Як сезонний працівник, ви працюєте за поденними контрактами і отримуєте формуляр із завданням. Ви
також отримаєте збірну картку- plukkaart Кожен день, зазначений у вашій plukkaart, дорівнює вашому
денному контракту.
Роботодавець щодня вирішує, кого прийняти на роботу, без оформлення письмового трудового
договору. Попередження або розірвання договору не потрібно.
Протягом першого робочого дня як сезонного працівника ви отримаєте картку від роботодавця. Ви
збираєтеся працювати на іншого роботодавця? Тоді ви берете з собою свою збірну картку. Таким чином
ви маєте чітке уявлення про те, скільки днів на рік ви працюєте як сезонний працівник.
Скільки днів я можу працювати як сезонний працівник?
Як сезонний працівник сільського господарства (рілля, пасовищне господарство, тваринництво,
птахівництво) 60 днів і в садівництві (вирощування овочів, фруктів, квітів, декоративних кущів і дерев,
горщикових рослин, насіння та цибулин квітів) 100 днів.
Скільки годин я можу працювати як сезонний працівник?
Вам дозволено працювати до 11 годин на день і 50 годин на тиждень , включаючи суботу.
Що я заробляю як сезонний працівник у сільському господарстві та садівництві?
Ваша мінімальна погодинна оплата залежить від підгалузі, в якій ви працюєте.
ПІДСЕКТОР
овочів

мінімальна погодинна заробітна плата (брутто)
/год

Вирощування фруктів

9,69 євро/год

Вирощування квітів

10,59 євро/год

Сільське господарство

9,89 євро/год

Вирощування грибів

10,46 євро/год

Вирощування дерев

11,86 євро/год.

Вирощування лісових дерев

11,77 євро/год

льон або коноплі

13,57 євро/год

. Ваш роботодавець повинен платити принаймні цю мінімальну заробітну плату, але, звісно, може
платити більше.
Ваш роботодавець утримує 11,11% податку на виплату з вашої заробітної плати. Якщо ви отримуєте
заробітну плату, наприклад, 12 євро на годину, ви отримаєте 10,67 євро на годину (12 євро мінус 11,11%
податку).
В кінці місяця ви отримаєте платіжний лист. До 30 червня 2022 року роботодавець може виплачувати
вам заробітну плату готівкою. Ви отримаєте квитанцію, яку ви повинні підписати для отримання. З 1 липня
ви повинні мати номер рахунку.
Що стосується податку на доходи фізичних осіб, ваш дохід як сезонного працівника щорічно додається
до ваших інших заробітків.
Чи повинен я декларувати свою діяльність як сезонний працівник до податкових органів?
Так, ви повинні подати податкову декларацію через рік після того, як ви працювали сезонним
працівником.
Ви не живете в Бельгії? Тоді вам не доведеться подавати податкову декларацію. Є один виняток: ви
заробили більше 70% свого загального доходу в Бельгії як сезонний працівник? У такому випадку
найкраще подати податкову декларацію через рік після того, як ви працювали сезонним працівником.
Таким чином ви отримаєте частину податку, що утримується.
Чи отримуєте ви прожитковий мінімум - підтримку OCMW?
Тоді ви повинні повідомити OCMW. Ваш прожитковий мінімум або інша допомога розраховується на
основі доходу від сезонної роботи.
Є можливість накопичити підтримку OCMW з обмеженим дозволеним доходом. Найкраще запитати про
це в OCMW, який виплачує вам прожитковий мінімум.
УКРАЇНЕЦЬ, ПРАЦЮЮЧИЙ ЯК РІЗНОРОБОЧИЙ НА ГРОМАДСЬКИХ РОБОТАХ
Що таке громадська робота?
За допомогою системи «wijk-werken» особи, які шукають роботу, не мають досвіду роботи, які ще не
можуть знайти роботу в звичайній системі працевлаштування, можуть отримати тимчасовий досвід
роботи в доступному робочому середовищі поблизу дому.
Конкретно це означає, що шукач довгострокової роботи виконує випадкові роботи кілька годин на
тиждень у когось вдома або в школі, муніципалітеті, OCMW, некомерційній асоціації, некомерційній

асоціації або сільськогосподарській і садівничій компанії. За це йому компенсують районні робочі чеки.
Максимум через 12 місяців почнеться новий крок у керівництві до роботи.
Скільки годин ви можете працювати громадським працівником?
Як громадський працівник, ви можете 60 годин на місяць і 630 годин на рік виконувати випадкові роботи
протягом не більше 12 місяців .
Для кого?
Як працівник громади, ви повинні відповідати кільком умовам:
● Ви проживаєте у Фландрії.
● Ви зареєстровані як шукач роботи в VDAB або маєте право на прожитковий мінімум
● Ви не відчуваєте себе готовим до роботи на звичайному ринку праці.
● Ви хочете відточити свої навички.
● Ви вмієте працювати самостійно.
Як стати громадським працівником?
Зверніться до офісу VDAB у вашому регіоні. Ваш посередник VDAB оцінить, чи є робота по сусідству
найкращим кроком для вас на шляху до роботи. Якщо так, він запише низку зустрічей з вами в план
зустрічей.

