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Інформаційний захід 12 травня 2022 року 

 
 

TRiiO консультаційний центр 
o Створення резюме 

o Створення та відправка заявок 

o Особисті поради (наприклад, щодо процесу подачі заявки, пошуку роботи) 

o Запис за телефоном 031 311 91 55  

o У TRiiO, як правило, розмовляють німецькою, та всі документи складаються 

німецькою мовою. Якщо Ви маєте при собі документи не німецькою мовою, вони  

повинні бути попередньо перекладені німецькою мовою. 

o Приведіть перекладача, якщо Ваших знань німецької мови недостатньо 

 

Процес подачі заявки 
https://www.triio.ch/bewerbung/ 

o Крок 1: Пошук роботи (онлайн, або зателефонуйте або зверніться 

безпосередньо до компанії) 

o Крок 2: Підготуйте повний пакет заяви 

o Крок 3: Подайте заявку електронною поштою / онлайн або принесіть її особисто 

o Крок 4: Відвідайте співбесіду 

o Крок 5: Обов'язок подати заявку на статус S (роботодавець має подати запит на 

дозвіл на роботу для Вас) та підписати трудовий договір 

 

Пошук оголошеннь про роботу в Інтернеті 
https://www.triio.ch/bewerbung/stellensuche/  

 

Jobs4Ukranians (робота для українців) 

o https://www.jobcloud.ch/c/en/ukraine-friendly-jobs-switzerland  

o https://www.jobs.ch/de/?_ga=2.52674603.2081664999.1651738359-

1051989391.1651738359 => Робота у німецькомовній Швейцарії  

o https://www.jobup.ch/fr/emplois/?term=jobs4ukrainians&_ga=2.125013001.2081664

999.1651738359-1051989391.1651738359 => робота у франкомовній Швейцарії 

 

Добірка загальних порталів вакансій  

o www.jobs.ch 

o www.jobscout24.ch 

o www.stellenanzeiger.ch 

o www.hotelcareer.ch 

https://www.triio.ch/bewerbung/
https://www.triio.ch/bewerbung/stellensuche/
https://www.jobcloud.ch/c/en/ukraine-friendly-jobs-switzerland
https://www.jobs.ch/de/?_ga=2.52674603.2081664999.1651738359-1051989391.1651738359
https://www.jobs.ch/de/?_ga=2.52674603.2081664999.1651738359-1051989391.1651738359
https://www.jobup.ch/fr/emplois/?term=jobs4ukrainians&_ga=2.125013001.2081664999.1651738359-1051989391.1651738359
https://www.jobup.ch/fr/emplois/?term=jobs4ukrainians&_ga=2.125013001.2081664999.1651738359-1051989391.1651738359
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o www.jobagent.ch 

o www.indeed.ch 

o eigene Portale bei Grossfirmen wie Migros, Coop usw. 

Перевірка оголошення  

Уважно перегляньте оголошення про роботу та перевірте профіль вимог. Чи 

відповідають ваші навички та компетенції переліченим вимогам?  

 

o Чи вказан кінцевий термін подачі заявок? 

o Чи маю я необхідну підготовку? 

o Чи потрібен мені попередній досвід у цій сфері? 

o Які мови мені потрібно знати? 

o Чи потрібні мені водійські права чи навіть власний автомобіль? 

o Як отримати заявку: поштою, електронною поштою чи через онлайн-форму? 

 

Комплект заявки 
 

o Лист-заявка  

https://www.triio.ch/bewerbung/bewerbungsbrief/  

 

 

 

 

o Резюме із фото 

https://www.triio.ch/bewerbung/lebenslauf/  

 

 

 

 

 

 

o Інші важливі документи, такі як: 

• Довідки про роботу 

• Сертифікат кваліфікації 

• Дипломи 

• Підтвердження проходження курсів 

• Мовні сертифікати 

• тощо 

 

 

  

https://www.triio.ch/bewerbung/bewerbungsbrief/
https://www.triio.ch/bewerbung/lebenslauf/
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Заявка для отримання дозволу на роботу зі статусом S  
https://www.weu.be.ch/de/start/themen/wirtschaft-und-arbeit/unternehmen/auslaendische-

erwerbstaetige/erwerbstaetigkeit-schutzstatus-s.html#textimage_200673716 

 

Для роботи потрібен дозвіл. Роботодавець має подати в економічне управління такі 

документи: 

 

o Заповнена форма «Початок працевлаштування – іноземні працівники зі статусом 

захисту S» 

o Трудовий договір 

o Копія ідентифікаційної картки S (якщо вже є, інакше позитивне рішення про 

тимчасове надання захисту від Державного секретаріату з питань міграції) 

o Копія паспорта (за наявності) 

 

Після цього роботодавець буде проінформований про рішення. Як тільки Ваш дозвіл на 

роботу буде отримано, Ви можете розпочати роботу. 

 

Трудовий договір  
Після усної пропозиції роботи роботодавцем складається письмовий трудовий договір, 

який підписують обидві сторони. У трудовому договорі повинні бути зазначені як 

мінімум такі пункти: 

 

o Ваше ім'я та ім'я вашого роботодавця 

o Початок трудових відносин (дата) 

o Ваша функція, яку Ви будете виконувати 

o Ваша зарплата та будь-які надбавки до зарплати 

o Тижневий робочий час 

o У разі строкових трудових договорів обов’язково вказується закінчення трудових 

відносин (дата) 

 

Інші спеціальні норми (наприклад, понаднормові роботи) також записуються в 

трудовому договорі. 

  

https://www.weu.be.ch/de/start/themen/wirtschaft-und-arbeit/unternehmen/auslaendische-erwerbstaetige/erwerbstaetigkeit-schutzstatus-s.html#textimage_200673716
https://www.weu.be.ch/de/start/themen/wirtschaft-und-arbeit/unternehmen/auslaendische-erwerbstaetige/erwerbstaetigkeit-schutzstatus-s.html#textimage_200673716
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Самозайнятість у Швейцарії (ФОП) 
Якщо ви хочете бути самозайнятим, ви повинні подати коротку бізнес-модель для своєї 

бізнес-ідеї до Управління з економічних питань. Отримавши позитивне рішення, ви 

можете взятися за роботу. Передумови: 

https://www.weu.be.ch/de/start/themen/wirtschaft-und-arbeit/unternehmen/auslaendische-

erwerbstaetige/erwerbstaetigkeit-schutzstatus-s.html#textimage_200673716_ 

 

o Задоволені необхідні фінансові та побутові вимоги 

o Наявність достатніх незалежних засобів для існування 

o Додаток має надавати інформацію про передбачувану діяльність та доступні для 

неї фінансові та операційні ресурси 

 

Самозайнятість має сенс, якщо ви розберетеся з цими питаннями заздалегідь: 

 

o Яку мету я переслідую, займаючись самозайнятістю? Яких особистих і 

матеріальних цілей я хочу досягти за допомогою цього? 

o Чи можу я добре організувати себе в Швейцарії, а також покладатися на мережу 

підтримки?  

o Чи можу я виконувати адміністративні справи і, якщо необхідно, організувати 

допомогу з перекладом? 

o Як я можу викликати у клієнтів ентузіазм щодо моєї ідеї, якщо я також можу 

зіткнутися з мовними проблемами? 

o Чи маю я фінансове забезпечення та чи маю я достатні резерви? 

o Що мені робити, якщо моя самозайнятість піде не за планом? Які альтернативи 

самозайнятості я бачу?  

 

Ви можете прочитати тут англійською, що ще потрібно враховувати у зв’язку з 

самозайнятістю (наприклад, страхування): https://www.ch.ch/en/work/self-employment/  

 

 

 

Додаткові корисні посилання 
o Семінари TRiiO з пошуку роботи в Швейцарії: www.triio.ch  

o Агенція з працевлаштування RAV: 

https://www.weu.be.ch/de/start/themen/wirtschaft-und-

arbeit/arbeitnehmende/anmelden-rav-alk.html 

o Далі буде проєкт працевлаштування в місті Берн (Центр компетенції для роботи) 

o Визнання українських дипломів: https://www.sbfi.admin.ch/ 

o Курси німецької мови та поради щодо міграції isa: https://isabern.ch/  

o Курси німецької мови у Volkshochschule: https://daf-bern.ch/  

 

https://www.weu.be.ch/de/start/themen/wirtschaft-und-arbeit/unternehmen/auslaendische-erwerbstaetige/erwerbstaetigkeit-schutzstatus-s.html#textimage_200673716_
https://www.weu.be.ch/de/start/themen/wirtschaft-und-arbeit/unternehmen/auslaendische-erwerbstaetige/erwerbstaetigkeit-schutzstatus-s.html#textimage_200673716_
https://www.ch.ch/en/work/self-employment/
http://www.triio.ch/
https://www.weu.be.ch/de/start/themen/wirtschaft-und-arbeit/arbeitnehmende/anmelden-rav-alk.html
https://www.weu.be.ch/de/start/themen/wirtschaft-und-arbeit/arbeitnehmende/anmelden-rav-alk.html
https://www.sbfi.admin.ch/
https://isabern.ch/
https://daf-bern.ch/

