CALISMA
CENEVRE'DE ÇALIŞMA
Cenevre'ye henüz yeni geldiniz ve Hospice général’den faydalanıyorsunuz. Calisma kosullari
hakkinda sorularınız mı var?
Bu belge size asagidaki sorular ile ilgili bilgileri sunmaktadir:
 Çalışma hakkım var mı?
 Nasıl iş aranır?
 Çalışma iznini nasıl alabilirim?
 Yazılı bir sözleşmeye ihtiyacım var mı?
 Ya maaş hakkinda ?
 Bu konularda ek bilgileri nerede bulabilirim?
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Çalışma hakkına sahp miyim?
Calışma hakkina sahip olup olmadiginizi, kantonunuzdaki nüfusu ve göç bürosuna (OCPM)
danışısarak ögrenebilirsiniz, tabi ki bu sizin sahip oldugunuz oturum belgesine göre degisir.
 Mülteci B kimlikliler / F (Mülteci veya geçici kimlikliler) için EVET (Çalisabilirler)
 N kimlikliler ancak 3 ay sonrasi için EVET (Çalisabilirler)
Ancak gerekirse kantonunuz, iş piyasasının dengesini saglamak amaciyla, çalisma izinlerine
sınırlamalar getirebilir.
Diger tüm kimlik sahipleri ise, OCPM’ye danisarak siz ile ilgili ile koşulları ögrenebilirsiniz.
Nasıl iş aranır?
Cenevre'de iş arıyorsanız şunları yapabilirsiniz:
 iş bulma kurumlarına kayıt yaptirabilirsiniz,
 Gazeteler veya internet üzerinde sunulan iş tekliflerini degerlendirebilirsiniz,
 Ilginizi çeken ve doğrudan temas kurabileceginiz internet üzerindeki sirketlerle irtibat
geçbilirsiniz.
Not:
Cevrenize bir iş aradığınızi bildiriniz.
Adımlarınızda size yardımcı olacak pratik kılavuzlar vardır. Bonjour Genève web sitesinde daha
fazla bilgi edinebilirsiniz.
Ise nasıl başvuru yapilir:
Bir iş teklifine yanıt vermek için, çoğu işveren kendilerine aşağıdaki belgelerle bir "başvuru
dosyası" göndermenizi ister:
 Bir motivasyon mektubu
 özgeçmişiniz (CV)’niz
 Diplo diplomalarınızın / sertifikalarınızın bir kopyası
 çalışma sertifikalarınızın bir kopyası.
Eger dosyanız ilgilerini çektiyse, bir görüsme için sizinle irtibata geçeceklerdir.
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Çalışma iznini nasıl alabilirim?
Cenevre'de çalışma izni elde edebilmek için şunları yapmalısınız:
 Mülteci B kimligi / ve F (mülteci veya geçici kimlikliler) için
Devlet Göç Sekreterliği'(SEM)’nin internet üzerindeki formunu doldurarak, OCPM'ye basit
bir duyuru yapın. Bu formu Bonjour Genève web sitesinde bulabilirsiniz.

 N kimlikliler icin
Formu doldurun ve çalisma izni almak için OCPM'ye gönderin. Bu formu Bonjour Genève
web sitesinde bulabilirsiniz.
Bir sözleşmeye ihtiyacım var mi?
Eger işe kabul edilirseniz, is vereninizden (sözleşmenin süresi, işin yüzdesi, maaş tutarı, sosyal
kesintiler vb.) belirtilen yazılı bir sözleşme isteyin.
Neden mi?
Ilerde olasi bir anlaşmazlık durumunda, sizi güvence altina alir.
Ya maaş?
Maaşlar genellikle ay sonunda işveren tarafından bankanıza veya posta hesabınıza yatirilir.
Not :
Maaş bordronuzun bir kopyasını sosyal görevlinize göndermelisiniz. Mevcut tutar ile ilgili, size
gerekli açiklamalari yapacaktir.
Uyari :
Izinsiz çalışmanın sonuçlarına dikkat edin!
Izinsiz çalisma yasadışıdir, yani:
 Oturma izni başvurunuzda, olumsuz etkisi olabilir.
 Kaza durumunda sigortadan faydalanamiyorsunuz.
 Çalışma dönemi boyunca, aldiginiz yardim paralarini, hospice général’e geri ödemek
zorundasiniz.
Ek bilgileri nerede bulabilirim?
Bilgi sayfasına bakın
3

