
DE CE

să vii să lucrezi în Suedia?

Suedia este locul potrivit pentru o carieră în diferite domenii.   Cu o legislaţie legeră cu privire la 
migraţia forţei de muncă din decembrie 2008,  a devenit mai uşor de a veni şi a lucra în Suedia. 
Regulile simplificate oferă rezidenţilor UE/AEE oportunitatea de a depune cereri de ocupare a 
locurilor  de  muncă  disponibile,  a  primi  o  ofertă  de  lucru  de  la  angajatorii  din  Suedia  şi  a 
prezenta cereri de obţinere a permisului de muncă în Suedia fiind înafara ţării.

Oportunităţi de carieră 

Ideile şi tehnologiile noi sunt apreciate şi perspectivele noi se încurajează.  În prezent multe 
companii suedeze sunt lideri mondiali – H & M, IKEA, SKF şi AstraZeneca sunt doar cîteva dintre 
aceştea.   

Beneficii asociate de angajare

În Suedia angajarea în cîmpul muncii îţi aduce un şir de beneficii, de genul – minimumul de cinci 
săptămîni  de  vacanţă  plătită  în fiecare  an,  împreună cu buletinul  de boală  plătit,  termenul 
pentru îngrijirea copilului de pînă la 480 zile pentru fiecare copil,  pensia bazată pe angajare şi 
asigurarea opţională de şomaj.  

Nivel înalt de viaţă 

Suedia,  avînd  unul  din  cele  mai  înalte  standarde  de  viaţă  din  lume,  oferă  rezidenţilor  săi 
subvenţii în domeniul ocrotirii sănătăţii şi serviciilor stomatologice, precum şi studii finanţate 
din impozite de la grădiniţă pînă la Universitate. 

Migraţia familiei 

Pentru persoanele căsătorite / cu partener şi cu copii mutarea dintr-o ţară în alta niciodată nu a 
fost o sarcină uşoară.  Legislaţia suedeză ţine cont de acest fapt şi permite membrilor familiilor 
să muncească şi să obţină permisul de reşedinţă pe durata pe parcursul aflării lor în ţară.  

Workinginsweden.se (lucrulinsuedia.se)



Si. - Institutul suedez

Institutul suedez (Si) este o instituţie publică ce promovează interesul şi  încrederea faţă de 

Suedia în toată lumea.  Si. se tinde să instaureze cooperarea şi relaţii de lungă durată cu alte ţări 
prin comunicare strategică şi schimburi culturale, în domeniul educaţiei, ştiinţei şi afacerilor. 

Si. elaborează, ac tualizează, menţine şi pune în funcţiune website-ul Workinginsweden.se

CUM

aş putea lucra în Suedia?

1. Obţinerea unui loc de muncă 

Dacă nu sunt cetăţean UE /AEE am nevoie de permis de lucru pentru a lucra în Suedia?  

Da,   toţi cetăţenii dinafara statelor UE /AEE trebuie să prezinte o cerere pentru a obţine 
permis de lucru şi a lucra în Suedia. 

Unde  aş  putea  găsi  informaţie  în  limba  engleză  despre  locurile  de  muncă 
disponibile din Suedia? 

Locurile  vacante  pot fi  accesate  în EURES,  portalul  UE de mobilitate a  forţei  de muncă, 
ec.europa,eu/eures(http://ly/Sweden-Eures)  sau pe websiteul The Locals, thelocal.se.  

Există vreo listă de joburi solicitate în Suedia? 

Da, Suedia identifică ocupaţiile mai solicitate.  Dacă profesia ta este în listă şi ţi s-a oferit un 
loc de muncă, ai dreptul să aplici pentru un permis de lucru din interiorul Suediei.   

Există vreo listă de profesii reglementate în Suedia?

Da, dacă profesia ta este în listă, urmează să contactezi autoritatea publică corespunzătoare 
pentru a obţine permisul de lucru avînd o profesie reglementată.   

Aş putea să-mi iniţiez o afacere în Suedia în loc să mă angajez la un angajator suedez? 

Da, poţi prezenta cerere de permis de şedere în loc de permis de lucru.  Pentru prezentarea 
cererii va trebui să prezinţi către Consiliul Suedez de Migraţie un business plan complet.

*Cetăţenii UE/AEE nu necesită permis de lucru dar trebuie să se înregistreze la Consiliul de Migraţie,  

dacă şederea lor în ţară depăşeşte trei luni.    

http://ly/Sweden-Eures


2. Obţinerea permisului

Ce este necesar pentru a obţine un permis de lucru?

Ai  nevoie de o ofertă de la un angajator  suedez  ce corespunde standardelor  condiţiilor  de 
muncă în Suedia.

Cum să aplic pentru un permis de lucru?

Cea  mai  uşoară  cale  este  online  pe  website-ul  Consiliului  Suedez  de  Migraţie, 
migrationverket.se sau migrationboard.com.

Cît costă aplicarea pentru permis de muncă?

Plata pentru cerere este de 2000 SEK cănd aplici prima dată.

Ca migrant la muncă în Suedia, pot să-mi aduc familia?

Da, membrii direcţi ai familiei (soţul/soţia/partenerul şi copii pînă la 21 ani) pot obţine permise 
de reşedinţă şi de lucru pe aceeaşi perioadă de timp ca cea a permisului tău de muncă. 

Pot să prezint cerere pentru permise pentru soţia/soţul/partenerul în acelaşi timp?

Da, se poate.  Plata pentru cerere este 1,000 SEK pentru soţ/soţie/partener şi 500 SEK pentru 
fiecare copil.

Cît timp este valabil un permis de muncă? 

Dacă se întrunesc toate cerinţele pentru un permis de lucru, se eliberează permisul de lucru 
inclusiv de reşedinţă pentru aceeaşi durată de timp ca şi oferta de angajare, ce este valabilă 
pînă la doi ani. 

Pot să schimb angajatorul şi să păstrez acelaşi permis de lucru?

Nu,  dacă schimbi angajatorii  în primii doi ani, trebuie să aplici din nou pentru un permis de 
lucru.   Poţi face acest lucru fiind în Suedia.  Atît timp cît ai un loc de muncă, permisul poate fi  
prelungit de cîteva ori.  După doi ani, vei putea obţine reşedinţă permanentă şi nu vei mai avea 
nevoie de permis de muncă suedez.  



3. Mutarea 

Trebuie să vorbesc suedeza pentru a obţine un loc de muncă în Suedia?

În Suedia există un şir de companii care utilizează limba engleză în calitate de limbă oficială însă 
pentru îmbunătăţirea perspectivelor tale de carieră ar fi de folos să cunoşti şi puţină suedeză.   

Deci, trebuie să cunosc suedeza pentru a trăi în Suedia? 

Studierea suedezei  va facilita participarea ta activă în societatea suedeză,  cu toate că mulţi 
dintre suedezi cunosc engleza foarte bine.  

Unde pot învăţa suedeza? 

Mai mult de 220 de universităţi din  40 de ţări ale lumii oferă cursuri de limbă suedeză.  Altă 
opţiune este studierea suedezei  online prin intermediul  Institutului  Suedez.   Dacă te afli  în 
Suedia oferta de angajare ar putea include posibilitatea de studiere a limbii suedeze în timpul 
serviciului.  


