
 

 

 کار در انگلستان

 بررسی لیست مشاغل مورد نیاز انگلستان

 و میزان حقوق در انگلستان

  در  انگلستان در کار شرایط   کاری به انگلستان و  مهاجرت کار در انگلستان ، اخذ اقامت انگلستان از طریق کار ،

  یافتن است؟  چگونه انگلستان کاری  ویزای   دریافت شرایط . گیرد  می قرار علمی بررسی و  تحلیل مورد   مقاله این

چگونه است؟ نحوه کاریابی در انگلستان چگونه است؟ تمامی نکات مهم و اصلی درباره کار در   انگلیس  در شغل

درصد است که نشان دهنده فرصت  3.2انگلستان در این مقاله توضیح داده خواهد شد. نرخ بیکاری درانگلستان 

پل ارتباطی میان   های شغلی در این کشور می باشد. موسسات کاریابی بسیاری در این کشور وجود دارد که

کارفرما و نیروی کارهستند این موسسات با آگاهی از نیازهای شرکت ها و مهارت های افراد اقدام به یافتن کار  

برای افراد خارجی می نمایند. سایت های کاریابی نیز می توانند در این موضوع به شخص متقاضی کمک  

صیل و حضور فرد در انگلستان شانس شخص برای یافتن  تح طریق از کشور  این به  ورود  با است واضح نمایند. 

نین شما میتوانید  دریافت نموده، همچ مشاوره مهاجرت به انگلستان توانید  می. یابد   می  افزایش  کار در انگلستان 

در   کار در اتریش سواالتتان را در خصوص کار در کشور انگلستان یا کار در بقیه کشور ها همچون کار در آلمان یا

موسسه حقوقی   ارد نمایید و یا برای اخذ مشاوره رایگان با مشاورین ما درانتهای مقاله در قسمت دیدگاهها و

 .تماس حاصل فرمایید  ( اتریش  MIE)ملک پور

 ویزای کاری انگلستان 

 .مطرح می شود  tire 5 و   tier 1،tire2 ویزای کار انگلستان تحت سه عنوان

 .مربوط به استعدادهای درخشان و افراد نابغه می باشد  tier 1 ویزای

 .مربوط به نیروی متخصص خارجی می باشد  tier 2 ویزای

 .مربوط به ورزشکاران و نیروهای خالق می باشد  tier5 ویزای

 :دسته تقسییم می شود  4پرطرفدارترین ویزاهای کشور انگلستان است به  که از   tier 2 ویزای

 ویزای کار عمومی 

 ویزای انتقال داخلی شرکت 

 ویزای ورزشکاری 
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 ویزای مبلغان دینی 

ویزای موقت کاری ست که مخصوص افرادی ست که در امور خیریه قصد فعالیت دارند و یا   tier 5 ویزای

ی باشد . موسسه حقوقی ملک پور با بکارگیری وکالید مجرب در زمینه  جوانان خالق در زمینه ورزشی م

 .مهاجرت آماده ارائه خدمات مشاوره و اخذ ویزا به هم وطنان گرامی می باشد 

 ویزای کار عمومی 

می بایست در ابتدا یک پیشنهاد کاری و پشتیبانی مالی از سوی یک کارفرمای   tier2 برای اخذ ویزای کار

  نیز شغلی پیشنهاد و   بوده  خاصی های مهارت  دارای  باید   باشید. برای ورود به کشور انگلستانانگلیسی داشته 

 .دهید   خواست در انگلستان  کار  ویزای اخذ  برای  بتوانید  تا باشید  داشته  مشاغل  این در

شرکتی که برای شما پیشنهاد کاری ارائه می دهد باید مجوز استخدام نیروی کار خارجی را داشته باشد و  

همچنین بررسی می کند که آیا شما صالحیت و شایستگی کاری که متقاضی آن هستید را دارید و سپس تائید  

ائیدیه از اسپانسر انگلیسی شما می کند و میزان حقوق دریافتی نیز به شما اعالم می شود که پس از دریافت ت

 .می توانید برای اخذ ویزا اقدام نمائید 

در گواهینامه ایی که از سوی اسپانسر صادر می شود تاریخ شروع به کار ذکر گردیده که شما می بایست حداقل  

ی توانید برای  سه ماه قبل از این تاریخ جهت اخذ ویزا اقدام نمائید. پس از اخذ ویزا و ورود به انگلستان شما م

اسپانسر خود کار کنید و تحت شرایط خاصی شغل دوم داشته باشید. به طور داوطلبانه کار کنید و تا جایی که  

ادامه تحصیل مانع کار شما نشود تحصیل نمائید. شما اجازه دارید که در مدت اقامت از کشور خارج شوید و  

 .ی توانند با شما وارد انگلستان شوند مجددا به کشور باز گردید همچنین خانواده شما نیز م

درصد از سهام شرکت اسپانسر را داشته باشند، مگر اینکه   10در انگلستان اتباع خارجی نمی توانند بیش از 

پوند در آمد داشته باشند و همچنین بودجه عمومی دریافت نمایند، یا اینکه قبل ا ز شروع به   159600باالی 

 . ل شوند کار اول به کار دیگری مشغو 

 ویزای انتقال کار درون شرکتی

 ویزای انتقال کار درون شرکتی دو نوع است

ویزایی که برای کارکنانی صادر می شود که در شرکتی در کشورخودشان مشغول به کار بوده و قصد دارند در  

کرده باشد  ماه در کشور مبدا کار 12شعبه آن کشور در انگلستان کار کنند.در این صورت شخص باید بیش از 

 .پوند به فرد حقوق می دهد  900/73مگر اینکه شعبه انگلیسی شرکت تضمین نماید که در سال حد اقل 



 

 

این ویزا به کارآموزان دوره کارشناسی ارشد تعلق دارد که اخیرا فارغ التحصیل شده و حد اقل سه ماه سابقه  

 .همکاری با این کارفرمای انگلیسی را داشته باشند 

 کاری ویزای ورزش 

  تائید  در  فرد  جسمانی وضعیت   این ویزا متعلق به ورشکاران نخبه و یا مربیان بین المللی ورزشی ست که

  پیشرفت در  انگلستان در  ورزشکار فرد  اشتغال  که شود تائید  باید  همچنین . دارد سزائی  به  تاثیر  ویزا  درخواست

ویزا را دریافت می نمایند ویزای سه ساله صادر   نوع  این که   افرادی برای .بود خواهد   گذار تاثیر   کشور  این ورزش 

 .سال دیگر قابل تمدید خواهد بود  3می شود و برای مدت 

 ویزای مبلغان دینی 

نمائید که در یک انجمن مذهبی در انگلستان مشغول به کار   tier 2 در صورتی می توانید درخواست ویزای

ر گرفته شده باید درخواست ویزا نمائید. مدت زمانیکه می  شدید. از سه ماه قبل از روز کاری که برای شما در نظ 

توانید در خاک انگلستان اقامت داشته باشید سه سال و یک ماه و یا یکماه بیشتر از زمانیکه در  

 .باشد  شده ذکر شخص  حمایتی  گواهینامه 

 نحوه کاریابی در انگلستان 

نموده و پس از دریافت   انگلستان را دارند می توانند به دو طریق کاریابی  tier 2افرادی که قصد اخذ ویزای

پیشنهاد کار و حمایت مالی نسبت به اخذ ویزای کار اقدام نمایند .موسسات کاریابی که به صورت تخصصی به  

افراد جویای کار مشاوره ارائه می نمایند به صورت موثر و گسترده با شرکت هایی که متقاضی جذب نیروی کار  

نحوه ارائه رزومه، افزایش مهارت با توجه به نیازهای شرکت ها ،   هستند در ارتباط بوده و به متقاضی در خصوص 

  در   معرفی مشاغل مختلف، نیازمندی های انگلستان، چگونگی آماده سازی و پر کردن فرم ها و درخواست ها و 

  مراحل تمام  در موسسات این  همچنین. نمایند  می ارائه  را  الزم اطالعات انگلستان در کاری  فرهنگ  خصوص 

ی تا استخدام شخص را همراهی نموده و حقوق یک ماه وی را تضمین می کنند. این موسسات در حوزه  کاریاب

 . کنند   می کاریابی  تخصصی صورت به  های مختلف و 

 موسسات کاریابی در انگلستان

 : برخی از موسسات کاریابی در انگلستان به شرح ذیل می باشد 



 

 

 

 میزان حقوق در انگلستان 

پوند می   473/56متوسط حقوق و دستمزد  پرونده حقوق شخصی انگلستان 1771طبق نظر سنجی و بررسی    

پوند برای   35/39پوند می باشد و متوسط حقوق و دستمزد  720/33باشد. معموال حقوق و دستمزد افراد 

 .باشد  می  انگلستان در  مشاغل  برخی حقوق  میزان به   مربوط زیر  جدول. باشد  می  کارشناسان دارای لیسانس

 

 انگلستان 2019کار در انگلستان و مشاغل مورد نیاز سال 



 

 

 

 وضعیت اقامت و اخذ تابعیت 

سال صادر می شود که این امر بستگی به پیشنهاد کاری دارد که شخص دریافت   5ویزای کار انگلستان از یک تا  

  5می کند و پروسه اخذ ویزا نیز حدود سه هفته تا یک ماه زمان می برد. بسته به شرایط شخص پس از گذشت 

  دائم،   اقامت اخذ  زمان از  سال دائم نماید و بعد از گذشت حدود سه  اقامت سال شخص می تواند درخواست

  به باید  انگلستان پاسپورت دریافت  برای که باشید  داشته  توجه باید .نماید  پاسپورت درخواست  تواند  می  شخص

ان در سازگاری  انگلست جامعه با  همچنین و  باشید  داشته  آشنایی انگلستان تاریخ با  و  داشته  تسلط  انگلیسی زبان

 .باشید. همچنین نباید سوء پیشینه کیفری نیز داشته باشید 
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