
 

 

 مقدمه ای بر ویزای کار اسپانیا 

اسپانیا را در این مقاله مورد بررسی   چگونگی مهاجرت از طریق کار بهویزای کار اسپانیا و  شرایط  

برای ویزای کار اسپانیا  علمی قرار خواهیم داد. شرایط ویزای کاری اسپانیا چیست؟ مدارک الزم 

چیست؟ نرخ بیکاری کشور اسپانیا به چه صورت است؟ چه مشاغلی مورد نیاز کشور اسپانیا هستند؟ 

کار اسپانیا شده است، چگونه است؟ ما سعی شرایط اخذ تابعیت برای کسی که موفق به اخذ ویزای  

کردیم در این مقاله کلیه اطالعات مربوط به کار در اسپانیا را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. 

ونگی مهاجرت از طریق کار به گمقاله، پاسخ تمامی سواالت خود از قبیل چاین  امیدواریم با خواندن  

گیرید. چنانچه تمایل به مهاجرت کاری به اسپانیا دارید، می اسپانیا و شرایط کار در این کشور را ب

در شعب گوناگون ارتباط تلفنی برقرار کنید و با مطرح  موسسه حقوقی ملک پور توانید با کارشناسان  

 کردن شرایط خود، مشاوره رایگان در خصوص چگونگی اخذ ویزای کار اسپانیا دریافت کنید.
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 شرایط عمومی ویزای کار اسپانیا 

همانطور که می دانید کار یکی از راه های مهاجرت و اخذ اقامت می باشد. از این رو عده زیادی 

باشند و دالیل اصلی آن کم بودن هزینه های مهاجرت،  ترجیح می دهند مهاجرت کاری داشته 

 داشتن کار و درآمد زایی می باشد.کشور اسپانیا به علت برخوردار بودن از اقتصاد قوی، آب و هوای 

مناسب و عضو اتحادیه اروپا بودن یکی از گزینه های مناسب برای اخذ ویزای کار به حساب می آید 

داشتن جاب آفر که در این مقاله به تفصیل در مورد شرایط ویزای کاری اسپانیا شرح خواهیم داد.  

شرط آن مهم ترین و اصلی ترین  می باشد که  از شرایط اخذ ویزای کار اسپانیا  یا پیشنهاد شغلی  

 کشور   برای ویزای کار  واجد شرایطشخص در صورتی    ابتدار  به عبارتی دیگر د  محسوب می شود.

که  اسپانیا   فرستادن است  و  فرد  یک  کردن  استخدام  قصد  که  کارفرمایی  باشد.  داشته  آفر  جاب 

پانیا و بعد پیشنهاد شغلی به وی به خارج از اتحادیه اروپا دارد، در ابتدا باید سه ماه در خود کشور اس

ه اروپا آگهی کند و اگر شخصی برای آن موقعیت شغلی پیدا نشد، می تواند فرد را از یدر کل اتحاد

کشوری غیر از اتحادیه اروپا استخدام کند. به عبارتی دیگر، امکان اخذ ویزای جستجوی کار اسپانیا 



 

 

گردد ؛ پس برای اخذ ویزای وجود ندارد که شخص با آن ویزا وارد کشور اسپانیا شود و دنبال کار ب

کار اسپانیا وجود پیشنهاد شغلی الزامی هست. اگر شما عزیزان دنبال ویزای جستجوی کار اسپانیا 

هستید و می خواهید خودتان وارد محیط شوید و فرصتی برای پیدا کردن کار داشته باشید، بهتر 

ی اروپایی فقط کشور اتریش و است کشور دیگری را به عنوان مقصد انتخاب کنید. از بین کشورها 

 آلمان هستند که ویزای تحت عنوان ویزای جستجوی کار به متقاضیان کار اعطا می کنند. 

 

 مدارک مورد نیاز ویزای کار اسپانیا  

اسپانیا می تواند برای اخذ ویزا اقدام کند. پس از مدارک   در   با داشتن جاب آفر، شخص متقاضی کار

الزمه شروع کار برای ارائه نامه جاب آفر و پیشنهاد شغلی است که  الزم برای ویزای کار اسپانیا  

و   که مقاله ویزای کار اسپانیا توسط وکال  باید این موضوع را یادآوری کرد درخواست ویزا می باشد.  

تحریر درآمده است و هر گونه کپی برداری از آن بدون رشته  لک پور به  موسسه حقوقی م  مشاورین

به مورد نیاز هستند،  برای ویزای کار اسپانیا    ی کهذکر منبع باطل است و منع قانونی دارد. مدارک

 شرح زیر می باشند : 

فرم درخواست ویزای کار اسپانیا )امکان پر کردن این فرم و ارسال آن به سفارت هم به  •

 آنالین و هم به صورت حضوری وجود دارد.(   صورت

 نامه پیشنهاد شغلی  •

 قطعه عکس می باشد.  2مدارک هویتی که شامل شناسنامه، پاسپورت و   •



 

 

 تمامی مدارک تحصیلی  •

 مدارک سوابق کاری  •

 مدرک زبان •

 نامه تمکن مالی  •

 نامه محل اسکان  •

 بیمه نامه  •

 سوابق کیفری •

 گواهی پزشکی  •

 

 بررسی نرخ بیکاری در اسپانیا ویزای کار اسپانیا و 

نرخ بیکاری از جمله فاکتورهایی است که عالقه مندان به مهاجرت کاری به کشور اسپانیا باید مورد 

درصد بوده است و از سال   15، تقریباً  2021بررسی قرار دهند. نرخ بیکاری این کشور در سال  

روپایی این نرخ رو به افزایش بوده است. نرخ بیکاری کشور اسپانیا به نسبت دیگر کشورهای ا  2019

مثل آلمان، اتریش، هلند، پرتغال، فرانسه و ... باال می باشد و افراد ممکن است در پیدا کردن کار در 

اسپانیا به مشکل بخورند. قطعاً دانش زبان اسپانیایی شانس زیادی در پیدا کردن کار خواهد داشت 

 .یدا کردن کار دارندو افرادی که به زبان اسپانیایی تسلط داشته باشند شانس بیشتری برای پ

 



 

 

 

 2021ویزای کار اسپانیا و مشاغل مورد نیاز 

در صورتی که عالقه دارید به کشور اسپانیا از طریق کار مهاجرت کنید، بهتر است قبل از هرگونه 

ید که آیا اقدامی در مورد مشاغلی که مورد نیاز در این کشور هستند، تحقیق کنید و بررسی کن

حیطه کاری شما جزء مشاغل مورد نیاز اسپانیا به حساب می آید یا خیر. به همین منظور ما تصمیم 

 کشور اسپانیا را برای شما عزیزان شرح دهیم.   2021گرفتیم در این قسمت مشاغل مورد نیاز  

المللی مشاور بازرگانی : با توجه به این که در کشور اسپانیا تعداد زیادی شرکت های بین   .1

 وجود دارد، به نیروی کار بسیاری در زمینه مشاور و مدیر در امور بازرگانی و مالی نیاز دارند. 

، برق، مکانیک،مهندسی  ITو    کامپیوتر   از جمله   مهندس مشاغل مربوط به رشته های فنی   .2

  صنایع و ... . 

می باشد به نیروی مهندسی کشتی : با توجه به این که کشور اسپانیا دارای تعداد زیادی بندر   .3

 کار در زمینه کشتی سازی نیاز دارد.

مشاغل مربوط به کادر درمان و بهداشت مانند پزشکی و پرستاری : به صورت کلی کشورهای  .4

 اروپایی از جمله اسپانیا کمبود نیروی کار در زمینه بهداشتی و درمانی دارند.

به  .5 توجه  با   : هتلداری  و  گردشگری  توریست،  به  مربوط  نقاط   مشاغل  اسپانیا  کشور  این 

بس کشور یگردشگری  است،  جهان  گردشگران  از  عظیمی  سیل  مقصد  ساالنه  و  دارد  اری 



 

 

توریستی به حساب می آید. از این رو هتل ها و رستوران های شهرهای مختلف اسپانیا به  

 نیروی کار در زمینه هتلداری و گردشگری نیاز دارند.

 مدرس و معلم زبان انگلیسی .6

 

 ویزای کار اسپانیا و بررسی میزان حقوق در اسپانیا 

افرادی که تمایل به کار در اسپانیا دارند و واجد شرایط اخذ ویزای کار اسپانیا هستند، قطعاً به میزان 

حقوق بسیار اهمیت می دهند که در این بخش به بررسی آن خواهیم پرداخت. طبق جدیدترین 

ا در  فرد  هر  میانگین  به طور  کند.   2،710سپانیا  آمار،  دریافت می  عنوان حقوق  به  ماه  در  یورو 

یورو و باالترین   830کمترین میزان درآمدی که شخص با کار کردن در اسپانیا می تواند داشته باشد،  

شغل در اسپانیا را در  10یورو در ماه می تواند باشد. در جدول زیر، درآمد ساالنه  11،400درآمد  

 یزان تا کمترین بر اساس جدیترین آمار ارائه کرده ایم.از بیشترین م   2021سال  

حقوق  اسم شغل 

 ساالنه 

 71،000 مدیر اجرایی

 یورو

 63،000 دندانپزشک 

 یورو



 

 

 47،000 مهندس شیمی 

 یورو

 42،000 مدیر مالی 

 یورو

 39،000 مدیر فروش 

 یورو

 37،000 مدیر فناوری اطالعات 

 یورو

 37،000 مدیر بازاریابی

 یورو

 36،000 مدیر پروژه

 یورو

 36،000 تحلیل گر مالی 

 یورو

 34،000 تحلیل گر کسب و کار 

 یورو

 

 ویزای کار اسپانیا و نحوه کاریابی در اسپانیا 



 

 

مهم ترین موضوعی که در مورد کار در اسپانیا وجود دارد، بحث پیدا کردن کار و گرفتن پیشنهاد 

اد شغلی از طرف یک کارفرما در اسپانیا داشته باشید، شغلی است. برای اینکه شما بتوانید یک پیشنه

باید در ابتدا یک رزومه از خود تهیه کنید که در آن سوابق کاری، سوابق تحصیلی و مهارت های 

خود را شرح داده باشید. شما می توانید با موسسات کاریابی و سایت های کاریابی کشور اسپانیا 

خود منتظر پیشنهاد شغلی باشید. همانطور که می دانید به طور ه  مارتباط بگیرید و با ارسال رزو

کلی پیدا کردن کار در اسپانیا وظیفه موسسات کاریابی و سایت های کاریابی اسپانیا است ؛ این 

موسسات با توجه به رزومه شما با کمپانی و شرکت های مختلف صحبت می کنند و در صورتی که 

را بگیرند، یک تایم مصاحبه آنالین با کارفرما برای شما ست می کنند   بتوانند تأیید اولیه یک کارفرما

و در آن مصاحبه شما باید بتوانید نظر کارفرما را جلب کنید که جاب آفر را برای شما بفرستند. در 

 زیر چندین موسسات کاریابی و سایت های کاریابی اسپانیا را نام برده ایم :

• infoJobs 

• indeed 

• infoempleo 

• thinkspain 

• monster 

• bebee 

• linkedin 

• adecco 



 

 

سات کاریابی کشور اسپانیا و ارتباط گرفتن با آن ها و همینطور سبرای اطالع یافتن از لیست مو

شیوه نوشتن رزومه، شما عزیزان می توانید محصول گام به گام تا کار در خارج از کشور را از قسمت 

 ن نیاز به وکیل کار مناسب خود را در اسپانیا پیدا کنید.دیدگاه سایت تهیه کنید و بدو

 

 ویزای کار اسپانیا و بررسی ویزای همراه 

افرادی که تمایل به اخذ ویزای کار اسپانیا دارند، متأهل هستند و موضوع بردن  از  درصد زیادی 

به اخذ و برای کسی که موفق  امکان بردن خانواده  آیا  یزای کار همراه دغدغه اصلی آن ها است. 

اسپانیا شده است، وجود دارد؟ بله، شخصی که عالقه مند به مهاجرت کاری به اسپانیا است، می 

سال خود تقاضای ویزای همراه کند. اما باید به این موضوع واقف  18تواند برای همسر و فرزند زیر 

اند همسر و فرزند بود که کسی که ویزای کار اسپانیا را دریافت کرده است، از همان ابتدا نمی تو

خود را همراه خود ببرد. روال به این صورت است که در ابتدا متقاضی اصلی وارد کشور اسپانیا می 

شود و بعد از اینکه کارت اقامت کاری خود را یک ساله است، دریافت کرد، می تواند برای همراه 

رت تمام وقت برای شخص خود درخواست ویزای همراه دهد. الزم به ذکر است که امکان کار به صو

 همراه وجود دارد و فرزندان نیز می توانند در مدارس رایگان کشور اسپانیا تحصیل کنند. 

 

 



 

 

 

 ویزای کار اسپانیا و بررسی وضعیت اقامت و اخذ تابعیت در اسپانیا 

، به اخذ ویزای کاری اسپانیا می شودکسی که واجد شرایط اخذ ویزای کار اسپانیا است و موفق  

اقامت کاری اسپانیا دریافت می کند. مدت زمان اقامت کاری اسپانیا یک سال می باشد و در پایان 

ای یا  باشد  را داشته  باشد و قصد تمدید قرارداد  از کار وی راضی  نکه سال در صورتی که کارفرما 

متقاضی یک پیشنهاد شغلی دیگری در اسپانیا داشته باشد، می تواند اقامت کاری خود را تمدید 

سال در اسپانیا   5، چنانچه  از طریق کار به اسپانیا مهاجرت می کند کند. به صورت کلی کسی که  

کند. امکان   سال می تواند اقامت دائم اسپانیا را دریافت   5کار کند و مالیات پرداخت نماید، بعد از  

سال وجود دارد. پس کسی که اقامت دائم   10اخذ تابعیت اسپانیا و پاسپورت این کشور، بعد از  

سال بعد می تواند برای شهروند اسپانیا و تابعیت این کشور اقدام کند.   5اسپانیا را دریافت می کند،  

می باشد. کشور اسپانیا دو   الزمه اخذ تابعیت اسپانیا تسلط به زبان اسپانیایی و لغو تابعیت قبلی 

تابعیتی را قبول نمی کند و کسی که تمایل دارد تابعیت اسپانیا را بگیرد در وهله اول باید تابعیت 

 خود را سلب کند. 

 

 نتیجه گیری در مورد ویزای کار اسپانیا 



 

 

ر دادیم.  اسپانیا را در این مقاله مورد بررسی قراکشور  به    کاریمهاجرت    شرایطویزای کار اسپانیا و  

برای اخذ ویزای کار اسپانیا، شخص باید یک پیشنهاد شغلی از طرف یک شرکت در اسپانیا داشته 

باشد تا به واسطه آن بتواند درخواست ویزای کار اسپانیا کند. با توجه به میزان حقوق در اسپانیا و 

این کشور، در صورتی که شما تمایل به مهاجرت کاری به کش اروپایی را نرخ بیکاری باالی  وری 

دارید، بهتر است قبل از هرگونه تصمیمی تمامی جوانب کار و شرایط کار در آن کشور را بررسی 

کنید که بتوانید بهترین مقصد را برای مهاجرت خود اتتخاب کنید. در صورتی که شما عالقه دارید 

اروپا و سایر کشورها مثل کانا انگلیس، شرایط خود را برای مهاجرت از طریق کار به  دا، استرالیا، 

آمریکا و ... بررسی کنید، می توانید با کارشناسان موسسه حقوقی ملک پور تماس بگیرید و مشاوره 

رایگان تخصصی در مورد شرایط اخذ ویزای کار دریافت کنید. عالوه بر این، شما عزیزان می توانید 

مهاجرت از طریق ویزای کار به اسپانیا سواالت خود را در مورد شرایط ویزای کاری اسپانیا و چگونگی  

 در قسمت دیدگاه سایت مطرح کنید و پاسخ مشاورین را در زمانی کوتاه دریافت کنید. 

 

 ؟ را نام ببریدشرایط اخذ ویزای کار اسپانیا   

 شرط اصلی برای اخذ ویزای کار اسپانیا است.  و ارائه نامه پیشنهاد شغلی  جاب آفر

 آیا امکان دریافت ویزای جستجوی کار اسپانیا وجود دارد؟  

 خیر، کشور اسپانیا ویزای جستجوی کار ندارد.

 چقدر است؟ 2021نرخ بیکاری کشور اسپانیا در سال  



 

 

 درصد است.  15بر اساس جدیدترین آمار نرخ بیکاری کشور اسپانیا 

 ر اسپانیا چند ساله است؟ اقامت کاری کشو 

 در ابتدا اقامت یک ساله برای متقاضیان ویزای کار صادر می شود. 

 ؟ هستنداسپانیا    در  مشاغل مورد نیازچه   

را می   مشاغل مربوط به بهداشت و درمانهمینطور  فنی مهندسی و  مشاغل مرتبط با رشته های  

 .نام بردمشاغل مورد نیاز کشور اسپانیا    توان به عنوان


