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Výhody práce v Praze

Práce v Praze je vyhlídkou nejen ke zlepšení své finanční situace, ale také
legalizovat se v evropské zemi. Chcete-li získat práci v Praze, na Vás čeká slušnou
životní úroveň, podobně jako v Německu nebo Itálie.
Výhody práce v Praze:
• Praha je hlavní město rozvinuté evropské země, což není daleko, takže si můžete
časté jezdit domů;
• získání českého víza a pořádání dokladů nebere moc času a mnohem levnější, než
v jiných evropských zemích;
• můžete najít práci v Praze Praze v každém ročním období, a to nejen pro výkon
sezónní práce;
• a nejdůležitější výhoda - Česká republika poskytuje odrazový můstek do zemí
schengenského prostoru.
Pokud jde o pracovní místa, a pak v Praze, stejně jako jinde v České republice se
potřebují jako kvalifikované a také i nekvalifikované pracovníky. Velká poptávka
práce pro svářeče, soustružníky, stavitele, personál v hotelích a restauracích, a jiní.
Pro ženy, tam jsou vždy volná místa v Praze, v továrnách na výrobu oděvů, jako
pracovníci v hospodách, restauracích, hotelech. Pro více informací o volných
pracovních místech lze nalézt zde.
Plat závisí na profesní dovednosti zaměstnance. Odborník může vydělávat 1000
dolarů měsíčně, přesnější údaj závisí na tom, jak se Vám podaří prokázat své
dovednosti nebo rozvíjet své odborné znalosti při práci. Ubytování zaměstnavatel
může poskytnout zdarma.
Aby si zjistit, které pracovní pozice v Praze jsou nejvíce přístupné, by se měly
zpočátku zjistit, jaký druh práce v Praze potřebujete: v oboru, s přihlédnutím ke
stávajícím dovednostem, nebo jakýkoliv, které dovoluje vydělat si na živobytí.
Zároveň se můžete vždy přejít na jiný odbor bez problémů.
Nejčastějí nabízené pracovní pozice v Praze:
Strana 1 z 2

Výhody práce v Praze
Publikováno z Práce v Praze. Zaměstnání v EU (https://rabotapraha.com)
•
•
•
•
•

stavební řemesla (zedníci, obkladače, nekvalifikovaní dělníci na staveništi, a jiní.);
práce ve zpracovatelském průmyslu;
služby (restaurace, hotelní byznys);
elektrický průmysl;
profese zdravotnického oboru.

Pokud znalost českého jazyka je špatná, můžete získat pozice úklizečky, služky,
švadleny, dělníka ve stavebnictví nebo v továrně.
Proto aby najít práci v Praze, máte vyplnit formulář na portálu, který uvidíte, když
odpovidáte na otevřené pozice. Registrační postup je jednoduchý a zcela zdarma,
ale pak budete schopni rychle reagovat na nová pracovní pozice, a Váš dotazník
bude k dispozici v databázi několika personálních agentur.
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