
 

 

 کار در سوئیس 

 2021لیست مشاغل مورد نیاز سوئیس 

از طریق کار و هزینه زندگی در سوئیس را در این مقاله ی علمی   مهاجرت به سوئیس کار در سوئیس و شرایط 

مورد بررسی و تحلیل قرار میدهیم. بهترین شغل در سوئیس چیست؟ کاریابی در سوئیس چگونه است؟ آیا کار از  

طریق ویزای جستجوی کار سوئیس امکان پذیر است؟ از جمله سواالتی است که در ادامه به آنها پاسخ خواهیم  

امروزه بسیاری از افراد که قصد مهاجرت کاری به اروپا را دارند، کشور سوئیس را به عنوان مقصد خود  داد. 

انتخاب میکنند. از آنجایی که این کشور جزء بهترین کشورهای اروپایی از نظر سطح کیفیت زندگی می باشد و  

ی برای مهاجرین بوجود می آورد و  از نظر اقتصادی، بسیار پویا و فعال است، همیشه موقعیت های کاری مناسب

درهای این کشور همیشه برای نیروهای متخصص باز است. افرادی که قصد مهاجرت کاری به سوئیس را دارند،  

باید توجه داشته باشند که هزینه زندگی در سوئیس نسبت به سایر کشورهای اروپایی قدری باالتر است و باید  

هزینه های زندگی خانواده شان را پوشش دهد. شما عزیزان می توانید برای  شغلی را پیدا کنند که به طور کامل 

 MIE موسسه ی حقوقی ملک پور،  بررسی شرایط خود جهت اقامت کاری سوئیس با مشاورین مجرب

 .د تماس برقرار نمایید و از مشاوره ی رایگان آنان استفاده بفرمایی اتریش

 ویزای کاری سوئیس 

 :نوع ویزای کاری ارائه میدهد که مدت و شرایط هر کدام متفاوت است 3کشور سوئیس سه 

 L PERMITS مجوز اقامت کوتاه مدت یا

این نوع از ویزا یک مجوز کوتاه مدت کاری می باشد که یکساله صادر میشود. این نوع ویزا بر اساس شرایط و  

ه شما ارائه میدهد قابل دریافت است و اگر شرایط کاری شما مناسب باشد و کارفرمای  قرارداد کاری که کارفرما ب

 .شما تغییر نکند این ویزا به طور سالیانه قابلیت تمدید دارد 

 B PERMITS مجوز اقامت کوتاه مدت یا

این نوع از ویزا، یک اقامت کوتاه مدت و یا اولیه می باشد که یکسال اعتبار دارد و هر ساله قابل تمدید است.  

 .معموال در این نوع مجوز قید می شود که شما تنها حق سکونت در استان محل صدور مجوز را خواهید داشت

 PERMITS C مجوز
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سال در کشور   10مخصوص متقاضیانی است که به مدت  این ویزا در واقع اقامت دائم کشور سوئیس است که 

  دریافت را  اجازه این سال پنج از  پس کانادا  یا و  آمریکا کشورهای  شهروندان البته . اند  کرده  وکار سوئیس زندگی 

 .میکنند 

 کار در سوئیس و نحوه کاریابی در سوئیس 

ند. معموال کاریابی در اروپا از طریق موسسات متقاضیان کار در سوئیس از چند طریق میتوانند به کاریابی بپرداز 

و سایت های بین المللی کاریابی صورت میپذیرد. در کشورهای اروپایی من جمله سوئیس، مشاغل مورد نیاز را  

آگهی میکنند تا همه ی افراد به آن دسترسی داشته باشند و بتوانند شانس خود را امتحان کنند. در نتیجه  

از طریق سایت های کاریابی اقدام کنند و یا رزومه ی کاری خود را به کارفرما ها و شرکت   متقاضیان میتوانند یا

ها ارسال نمایند. شرکت ها با بررسی این رزومه ها در صورت تایید صالحیت فرد متقاضی، می توانند به او  

 .اقدام نماید  پیشنهاد شغلی ارائه دهند تا فرد متقاضی با ارائه ی پیشنهاد شغلی برای گرفتن ویزا 

 کار در سوئیس و بررسی ویزای همراه 

یکی از مهمترین موضوعات برای افراد متاهل که قصد مهاجرت دارند، موضوع گرفتن ویزای همراه است. برخی از  

سال خود را به   18کشورها به افرادی که اقامت آن کشور را اخذ میکنند، اجازه میدهند که همسر و فرزندان زیر 

اه، کنار خود داشته باشند. کشور سوئیس نیز از جمله ی این کشورها است که این موقعیت را برای  عنوان همر

مهاجرین فراهم ساخته است. اگر شخص اصلی دارای ویزای بلند مدت کار در سوئیس می باشد، می تواند با  

 .درخواست به مقامات و ادارات مهاجرتی کشور سوئیس، به شخص اصلی ملحق شود

 سوئیس و وضعیت اقامت و اخذ تابعیت در سوئیس کار در

سوئیس شرایط نسبتا سختی برای دریافت اقامت سوئیس از طریق کار و تابعیت برای افراد خارجی ایجاد کرده  

است، چرا که این کشور عضو اتحادیه اروپا نیست و تنها قسمت های شمالی این کشور عضو شنگن است. به  

و تابعیت این کشور با کشورهای اروپایی متفاوت است و برای اعطای اقامت دائم،   همین خاطر شرایط اخذ اقامت

سال در کشور سوئیس مشغول به کار و زندگی مداوم باشید. سپس برای دریافت تابعیت و   10باید برای مدت 

است که   سال اقامت دائم این کشور را داشته باشید. نکته قابل ذکر این 12شهروندی کشور سوئیس باید مدت 

اگر در این مدت، شخص خارجی با اتباع سوئیس ازدواج کند و یا صاحب فرزند شود، این مدت زمان می تواند  

کاهش پیدا کند. پاسپورت این کشور از اعتبار و درجه بسیار باالیی برخوردار است که با دریافت تابعیت و  

 .د و یا زندگی کنید پاسپورت این کشور، می توانید به اکثر کشورهای دنیا سفر کنی



 

 

 


