Polak w Northampton

Rejestracja w agencji po�rednictwa pracy

<p>Je�li uznasz, �e pragniesz (musisz) korzysta�z pomocy agencji po�rednictwa pracy, czeka ci�kilka prostych
czynno�ci. Poszczególne agencje ró�ni� si�procedurami czy wymaganiami, wi� nale�y to wzi��pod uwag�
</p><p>Oto przez co ja przechodzi�em: </p><ul><li>pierwsza wizyta w agencji z pro�b� o rejestracj�- czasem
nast�uje to od r�i, czasem trzeba umówi�si�na kolejne spotkanie, czasem agencja odmawia rejestracji,
</li><li>rejestracja - kopiowanie dokumentacji, wype�nianie formularzy, rozwi�zywanie testu, podpisanie umowy;
Jakie dokumenty b�� nam potrzebne? Dowód osobisty lub paszport, mog� by�CV oraz referencje czy �wiadectwa
(dyplomy). Szczerze - je�li b�zie chodzi�o prac�fizyczn� �adne dyplomy nie b�� nam potrzebne.<br
/>Formularze zawieraj� dane osobowe, adres, numer konta bankowego, national insurance number (obowi�zkowy
numer ubezpieczenia), dane o narodowo�ci oraz informacje o poprzednich miejscach pracy.<br />Test - �mieszny przepisywanie ci�gów znaków, wpisanie liczb s�ownie, rozwi�zywanie prostych zada�matematycznych (np. na
palecie mo�emy u�o�y�5 warstw pude�ek po 8 na ka�dej warstwie; je�li mamy 240 pude�ek, to ile palet b�zie
na potrzeba?). W sumie spoko, cho�je�li kto� ni w z�b nie zna angielskiego, no to nie wiem.<br /></li><li>umowa
- nie szukaj na umowie stawki wynagrodzenia. Mo�liwe jest, �e znajdziesz tam kwot�wynagrodzenia minimalnego w
tym kraju, jednak�e w w�asnego do�wiadczenia wiem, �e wysoko��stawki za godzin�zale�a�a od tego, którym
miejscu pracowa�em (np. ró�ne magazyny czy fabryki ró�nie p�ac� agencji, tym samym agencja mo�e p�aci
ró�nie za prac�dla ró�nych pracodawców). Generalnie przyj� si� �e 40 godzin pracy w tygodniu to norma, za�
reszta to nadgodziny (z wy�sz� stawk�) - ale to te� ró�nie bywa. Je�li chcesz pracowa�czasem ponad 48 godzin,
musisz podpisa�stosowne o�wiadczenie. </li></ul><p>Kiedy ju� jeste� zarejestrowany, mo�esz liczy�na prac�
Dok�adniej - dostaniesz prac�lub nie. Mo�esz czeka�na telefon lub dzwoni�do agencji samemu. Albo osobi�ci
odwiedza�biuro i przypomina�o sobie. Bywa, �e ka�dego dnia pracujesz gdzie� indziej. Bywa te�, �e w jednym
miejscu pracujesz przez kilka miesi�y czy rok. W praktyce mo�e by�tak, �e nigdy nie b�ziesz wiedzie�czy
b�ziesz pracowa�jutro. Z dnia na dzie�mo�esz si�dowiedzie� �e nie ma ju� pracy, wi� nie musisz przychodzi�
Albo, �e mo�esz pracowa�gdzie� indziej. </p><p>W takiej sytuacji to agencja jest pracodawc� i to ona p�aci
wynagrodzenie. Ona wysy�a payslipy (potwierdzenie wyp�aty) oraz wystawia inne dokumenty zwi�zane m.in. z
p�atno�ci� podatków czy za�o�eniem kont bankowego. Agencja te� powinna zadba�o to, by� zarejestrowa� si
w Home Office czy wyrobi� sobie national insurance number. </p><p>
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