
 

 

 کار در هلند

 های پردرآمد در هلند بررسی کار و شغل

  مورد  مقاله  این در  ایرانیان برای هلند  در  کار  و  هلند  در  کار شرایط  کار،  طریق  از  هلند  ، اخذ اقامت   کار در هلند 

  2020 هلند  نیاز مورد   مشاغل لیست  است؟ چگونه  هلند  در  دستمزدها.  گیرد می  قرار  علمی بررسی و  تحلیل

  سعی مقاله  این در   ریق کار چیست؟ آیا زندگی در هلند راحت است؟ط از هلند  اقامت دریافت  شرایط   چیست؟

  با توانید   می شما. شود  داده  پاسخ هلند  کشور  به کاری  مهاجرت  زمینه  در رایج سواالت تمامی  به  گردیده 

  MIE)موسسه حقوقی ملک پور به مربوط های سایت در  دیگر  مطالب  و مقاالت و  مقاله این از  استفاده

در مورد مهاجرت به هلند و کشورهای مختلف اطالعات کافی بدست آورید. برای اینکه بتوانید علم کافی  ( اتریش

  بدست مختلف طرق  از   و یا کال مهاجرت به اروپا یا کانادا تحصیل در کانادا در مورد مهاجرت به کانادا، هلند،

  عبارات توانید  می  همچنین. کنید  مشاهده و  تهیه  را  اقامت اخذ  گام  به   گام راهنمای ویدیوی است بهتر  آورید،

در هلند ملک پور” و “کار در هلند ملک پور” را سرچ نمایید و اطالعات زیادی در این باره دریافت   “کاریابی

 .نمایید 

 ویزای کاری هلند 

  عضو  شهروندان  برای مهاجرت به هلند از طریق کار شما نیاز به اخذ ویزای کار دارید. این مطلب در مورد 

  نیز کرواسی  شهروندان.  داشت نخواهند  کار ویزای   به نیاز افراد  این و  است استثنا سوئیس  کشور  و  اروپا اتحادیه 

 . نمایند  دریافت  کار  مجوز  باید  اول یکسال برای تنها

ر کشور هلند از حیث مدت ویزا به دونوع کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شود که در ادامه به این  ویزاها د

 .نوع ویزاها می پردازیم

 ویزای کوتاه مدت 

ویزائی ست که برای ترانزیت در نظر گرفته شده است. با استفاده از این ویزا شما   (A نوع) ویزاهای کوتاه مدت

المللی فرودگاه هلند وارد شوید. این ویزا عموما زمانی صادر می شود که شما قصد  تنها می توانید در بخش بین  

مسافرت به کشوری را دارید که ناچارا باید در فرودگاه هلند به هر دلیلی توقف داشته باشید. اگر شما قصد  

ی کوتاه  که مخصوص اقامت ها C نوع ویزای  بایست می  شوید،  خارج  فرودگاه  از  روز یک  حتی که  دارید 

 .نمائید  اخذ  را   است  مدت

 C ویزای نوع •
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.  بمانید  شنگن عضو کشورهای در  را  ماه ،سه ماه شش   از  ویزائی ست که به شما اجازه می دهد که C ویزای نوع

  مجوز   اخذ  برای. نیست اقامت ویزای اخذ  به نیاز دیگر نماید، اخذ  کار  مجوز شما برای کارفرما که   صورتی در

 .و از کشور خود درخواست دهید  کرده  ترک   را هلند  خاک  باید  ماه سه از بعد   کار  مجوز  و اقامت

 ویزای نوع بازگشت 

برای افرادی که به طور موقت قصد خروج از خاک هلند را دارند و در فاصله بین ترک هلند و بازگشت به این  

کشور مدت ویزای آنها منقضی می شود و یا برای افرادی که سند اقامت آنها مفقود شده و یا درخواست تغییر  

  نمایند  استفاده  بازگشت ویزای از  هلند  به  بازگشت برای  توانند  می   حال بررسی ست. هدف ویزای آنها در

 .شود می  صادر یکسال  تا ماه سه  از   شرایط  به  بسته   که

GVV 

که برای افرادی که قصد    Machtiging voorlopig verblijf این مجوز برگرفته از واژه هلندی بنام

د، صادر که مجوز اقامت محسوب می شود. این مجوز برای تجار و همچنین  دارن را هلند  در  روز   90 باالی  اقامت

برای کسانیکه می خواهند برای دیدن خانواده خود به هلند بیایند و برای کسانی که قصد کارکردن طوالنی مدت  

 .شود  می صادر نیستند  هلند  در  کار  مجوز اخذ  به در هلند را ندارند و یا ملزم  

GVVA 

  صورت  به را   ، اجازه کار و اقامت IND   هلند  کشور  مهاجرت  اداره دارند،  را هلند   در   قصد کاربرای افرادی که 

شناخته می شود که برای اقامتهای کاری بیش از سه ماه   GVVA عنوان تحت  مجوز این. کند  می صادر واحد 

ه سال صادر می  درخواست مجوز نماید که معموال برای مدت یک تا س  IND است. کارفرما می بایست از

شود.کارگران فصلی، دانشجویان و کارکنان یک شرکت بین المللی که به هلند فرستاده می شوند نیز نیاز به اخذ 

 .شود  می  صادر آنها برای  مجزا  اجازه اقامت ندارند و مجوز کار به طور

 نحوه کاریابی در هلند 

نید از طریق موسسات کاریابی اقدام کنید. در هلند  برای یافتن کار در هلند و بهترین شغل در هلند شما می توا

ریابی در  می نمایند. به طور مثال کا کاریابی هلند  موسسات زیادی وجود دارد که به طور تخصصی اقدام به

شرکت های انگلیسی زبان و یا هلندی و یا دوزبانه توسط موسسات خاصی صورت میگیرد، یا هر موسسه ممکن  

  شرکت از برخی   این بر   عالوه. نمایند  متقاضیان برای  هلند  در   کار است از نظر موضوع کاری اقدام به یافتن  

ند که به طور مستقیم با قسمت تامین نیروی  ا نموده فراهم  را امکان این خود  اداری  سیستم در  بزرگ  های

 .انسانی آنها در ارتباط بوده و درخواست کار خود را ارائه نمایند 
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 موسسات و سایت کاریابی در هلند

 برخی از سایت ها و موسسات کاریابی درهلند 

AQUENT  در مورد طراحی وب،استراتژی و محتوای وب 

ARDEKEY فقط شغل های IT 

DARWIN RECRUITMENT فقط ITو ارتباطات 

RAVE RECRUITMENT فناوری اطالعات 

 :لیست سایت های مربوط به کاریابی به شرح زیر می باشد 

EXPATICA 

EURES 

UWV 

 وب سایت های کاری 

XPATICA JOB مشاغل انگلیسی زبان و چند زبانه 

MONSTERBOARDفقط هلندی 

STEP STONE 

INTER MEDIAIR 

LINKDIN 

 

 میزان حقوق در حقوق 

شرایط دستمزدها در هلند برای افرادی که قصد مهاجرت به هلند از طریق کار را دارند بسیار مهم است. با  

یورو در   59،100پرونده حقوق شخصی آمستردام و نظر سنجی متوسط حقوق و دستمزد نا خالص 410بررسی 

یورو در سال است. رایج   33،890رو و رایج ترین حقوق نا خالص یو 39،683سال و میانگین حقوق خالص 

  به  سال است. جدول زیر مربوط  8-4ترین مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد است و شایع ترین سابقه کار 

 .باشد  می    آمستردام در مشاغل  برخی  حقوق میزان



 

 

 میانگین حقوق در سال )دالر( شغل

 61,001 توسعه دهنده نرم افزار 

 90,234 مدیر پیشرفت بازرگانی 

 144,626 مدیر منابع مالی 

 162,649 کارگردان 

 68,210 مدیر

 IT 95,353 مدیر پروژه

 94,365 مهندس نرم افزار 

 76,185 منابع انسانی 

 72,913 تحلیلگر مالی 

 

 وضعیت اقامت و اخذ تابعیت از طریق کار در هلند 

از طریق کار، پس از دریافت ویزای کاری هلند و اقامت در این کشور و پرداخت مالیات   اقامت هلند  برای دریافت

سال دیگر می توانند در   5می توانند نسبت به اخذ اقامت دائم هلند اقدام نمایند. پس از گذشت  سال 5به مدت 

ر جامعه هلندی ست بدین معنا که شخص باید  منوط به اثبات ادغام د اخذ تابعیت هلند . خواست تابعیت نمایند 

تسلط کافی به زبان هلندی داشته و بتواند به این زبان صحبت کند، بنویسد، بخواند و با فرهنگ و تاریخ هلند  

 .انس گرفته باشد 
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