A HIRDETÉS CSAPDÁJÁBAN, AVAGY A KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁS
VESZÉLYEI RENDŐRI SZEMMEL

A nyári időszakban sok fiatal lány a magasabb kereseti lehetőség reményében külföldön keres
munkát és böngészi az álláshirdetéseket.
 „Svájc legnívósabb klubjaiban konzumlehetőség. Unod már a pénztelenséget? Csinos hölgyeket keresünk
Európa több országába a legkedvezőbb feltételekkel. Lakást és magas fizetést biztosítunk. Gyere és
keress pénz még ma!
 Csinos táncos lányokat keresek Görögországba, Portugáliába és Norvégiába. Szállás ingyenes.
 Nemzetközi színvonalú manökenképzés, a tanfolyam után garantált külföldi munkalehetőség.
 Éld át az olasz csodát!!! Az AMOR Hostess & Modell Service munkáihoz lányokat keres. Most
Olaszország különlegesen szép tengerparti részeire keresünk lányokat.
 Dél-Kelet londoni család keres au-pairt (18-29) júliusi kezdéssel egy évre 7 éves kisfiuk mellé. Napi 5
óra munka.
 Görögországba keresünk szezonmunkára főleg vendéglátó iparba és idegenforgalom területére megbízható,
intelligens fiatalokat.
 Szezonmunkára (gyümölcsszedés) keresünk fiatal, munkabíró személyeket Spanyolországba.”

FIGYELEM!
 Légy óvatos a külföldi állásajánlatokkal!
 Gyanús, ha a hirdetés „könnyű” vagy „erotikus” munkát ígér, ha nyelvtudásra nincs szükség,
ha mobiltelefonszámot vagy jeligét adnak meg.
 Elindulás előtt tájékozódj a munkavállalás és a kinn-tartózkodás feltételeiről.
 Az otthoniaknak mindenképpen add meg a leendő szállásod pontos címét és a leendő
munkáltatód adatait!
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 Gyűjts össze minél több címet a fogadó országban, ahova baj esetén fordulhatsz. Írd fel a helyi
magyar nagykövetség telefonszámát.
 Hagyj otthon egy fénymásolatot az útleveledről, és egy példányt a legutóbb készült
fényképedről.
 Köss teljes körű biztosítást és ebből is hagyj otthon egy másolatot. Utazás előtt menj el
kivizsgálásra a házi orvosodhoz, és a fogorvosodhoz.
 Mindig legyen annyi tartalék pénzed amennyiből baj esetén haza tudsz utazni.
 Legyen legalább egy valaki, akit rendszeresen felhívsz! Egyezzetek meg előre, hogy milyen
gyakran fogsz telefonálni és állapodjatok meg valamilyen titkos jelmondatban, arra az esetre, ha
netalán bajba kerülnél és nem beszélhetsz nyíltan.
 Amint megérkeztél, értesítsd a családodat és/vagy a közeli barátaidat.
 Soha, semmilyen körülmények között ne add ki a kezedből az útleveledet! Ha a hivatalos
ügyek intézéséhez szükség van rá, mindig legyél jelen Te is.
 Ha valaki ragaszkodik ahhoz, hogy magánál tartsa az útlevelét, ez annak a jele, hogy ki akar
használni.
 Ha ellopták, elvették az irataidat, azonnal lépj kapcsolatba a rendőrséggel vagy a magyar
nagykövetséggel!
 Ha a munkáltatód nem tartja be a munkaszerződésben leírtakat, jogod van felbontani a
szerződést.
 Ne fogadj el semmilyen ajándékot vagy szívességet, se a megérkezéskor, se a kint tartózkodás
alatt! Ne kelljen senkinek se „hálásnak” lenned!
 Ha fogva tartottak, eladtak, vagy prostitúcióra kényszerítettek, minden körülmények között
jogod van a segítséghez és a védelemhez, még akkor is, ha kisebb bűncselekményekbe keveredtél.
(pl. fekete munka, illegális kint-tartózkodás, hamis iratok)!
 Ha bajban vagy, hívd a magyar nagykövetséget, a rendőrséget vagy a helyi segélyszervezeteket!
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