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Fundusz ubezpieczeniowy, który wypłaca Ci 
pieniądze, jeśli stracisz pracę.

Zaświadczenie o zatrudnieniu 
Dokument zawierający szczegóły dotyczące 
Twoich godzin pracy, pensji, dni urlopu itd. 

Pracodawca  
Osoba lub firma, która zatrudnia i płaci 
ludziom za pracę wykonywaną dla niej.

Rynek pracy 
Dostępne miejsca pracy oraz osoby, które chcą 
pracować w określonym zawodzie. 

Środowisko pracy  
Wszystko, co wpływa na Ciebie w pracy, na 
przykład poziom hałasu, oświetlenie, sprzęt, stres. 

Pracownik  
Osoba, której płaci się za wykonywaną pracę.

Czas pracy dziennie lub w miesiącu (często 
przedstawiony jako procent pełnego tygodnia 
roboczego). 

Ustna bądź pisemna umowa między osobami 
lub firmami. 

Niepełny etat 
Jeśli mowa o pracy, oznacza to mniej niż pełny 
etat (np. 75% lub 30 godzin w tygodniu).

Związek zawodowy, reprezentujący pracowników 
w tym samym zawodzie, w tym samym 
przemyśle lub z takim samym wyszkoleniem.

Przedstawiciel związku zawodowego  
Ktoś, kto może odpowiedzieć na pytania 
dotyczące związku lub pomóc Ci, jeśli chcesz 
dołączyć do związku. 
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Pełny etat 
Jeśli mowa o pracy, oznacza to średnio osiem 
godzin pracy dziennie lub 40 godzin w tygodniu. 

Wykonywać pracę, w ramach której zarówno 
pracownik jak i pracodawca są obciążeni 
podatkiem. 

Wykonywać pracę, w ramach której ani 
pracownik, ani pracodawca nie są obciążeni 
podatkiem.

Układ zbiorowy pracy 
Umowa, która obejmuje wszystkich pracowni-
ków w danym miejscu pracy lub w tym samym 
przemyśle. 

Pensja 
Pieniądze, które pracownik zarabia co miesiąc. 

Emerytura 
Pieniądze, które osoby starsze otrzymują po 
zakończeniu aktywności zawodowej (czyli po 
przejściu na emeryturę).

Osoba polecająca 
Ktoś, kto dobrze Cię zna i może powiedzieć, na ile 
dobrze wykonywałeś/aś swoją poprzednią pracę. 

Stawka godzinowa  
Pieniądze, które zarabiasz za godzinę pracy. 

Twój czas pracy – może to być pełny etat, 
niepełny etat lub coś innego. 

Obowiązek nieudzielania osobom trzecim 
żadnych informacji związanych z Twoją pracą. 

Przetłumaczenie Twojego wykształcenia, 
wyszkolenia i doświadczenia na ich 
odpowiedniki w systemie szwedzkim. 

Kiedy ktoś zastępuje pracownika, który jest na 
zwolnieniu lekarskim, urlopie rodzicielskim itd. 

Zawód 
Rodzaj pracy, w której wymagane jest określo-
ne wyszkolenie lub wykształcenie, na przykład 
kierowca autobusu albo pielęgniarka. 

Ktoś, kto jest wyznaczony przez swoich współ-
pracowników i członków związku zawodowego 
do występowania w imieniu całej grupy. 

Förtroendevald
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Страховой фонд, который выплачивает вам деньги, 
если вы потеряете работу.

Свидетельство о трудоустройстве  
документ, содержащий сведения о вашем рабочем 
времени, заработной плате, отпусках ит. д. 

Рынок труда   
Доступные рабочие места и люди, которые хотят 
работать в определенной профессии.

Рабочая среда 
Все, что влияет на вас на работе, например, уровень 
шума, освещение, оборудование и стресс. 

Сотрудник/сотрудница    
Человек, которому платят за выполнение работы. 

Продолжительность рабочего дня или недели (часто 
указывается в процентах от полной рабочей недели).

Рабочее соглашение (письменное или устное). 

Неполная занятость   
С точки зрения работы это означает меньше, чем 
полный рабочий день (например, 75% или 30 часов 
в неделю).

Профсоюз   
Профсоюз, представляющий работников с той же 
работой, в той же отрасли или с той же подготовкой.

Представитель профсоюза   
Человек, который может ответить на вопросы о 
профсоюзе или помочь вам, если вы хотите вступить 
в профсоюз.

Работодатель  
Человек или компания, которая нанимает и платит 
людям за то, чтобы они работали на него / нее. 



Heltid

Jobba vitt

Jobba svart

Kollektivavtal

Månadslön

Pension

Referens

Timlön

Tjänstgöringsgrad

Tystnadsplikt

Validering

Vikariat

Yrke

Förtroendevald Человек, который избирается членами профсоюза, 
чтобы говорить от имени всей группы. 

Полная затяность   
Что касается работы, то это означает примерно 
восемь часов в день или 40 часов в неделю.

Выполнять работу, за которую и работник, и 
работодатель платят налог. 

Выполнять работу, за которую ни работник, ни 
работодатель не платят налог.

Коллективное соглашение   
Соглашение для всех сотрудников на рабочем месте 
или в одной отрасли. 

Зарплата  
Деньги, которые сотрудник зарабатывает каждый месяц. 

Пенсия  
Деньги, которые пожилые люди получают, когда они 
перестают работать (т. е. выходят на пенсию). 

Рекомендатель  
Кто-то, кто знает вас и может сказать вам, насколько 
хорошо вы справлялись на своей предыдущей работе. 

Почасовая заработная плата 
Деньги, которые вы зарабатываете по часам.

Ваши часы работы – могут быть полный рабочий 
день, неполный рабочий день или что-то еще.

Секретность 
Обязанность не сообщать другим о какой 
-либо информации, связанной с работой.

Перевод вашего образования, обучения и опыта в 
шведскую систему. 

Замена (когда кто-то заменяет работника, который 
болен, находится в отпуске по уходу за ребенком и т. д.). 

Профессия   
Работа, для которой вам нужна какая-то подготовка 
или образование, например водитель автобуса или 
медсестра.
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Страховий фонд з виплат коштів через скорочення/
втрату роботи. 

Довідка про працевлаштування  
Документ, що містить відомості про ваш робочий час, 
заробітну плату, відпустки тощо.  

Ринок праці  
Наявні вакансії та люди, які хочуть працювати за 
певною професією. 

Робоче середовище  
Все, що впливає на вас на роботі, як-от рівень шуму, 
освітлення, обладнання чи стрес. 

Працівник   
Особа, якій платять за роботу. 

Тривалість часу, який ви працюєте в день або 
тиждень (часто вказується у відсотках від повного 
робочого тижня).

Угода (усна або письмова) між людьми або у 
компаніями.

Неповний робочий день  
З точки зору роботи це означає менше, ніж робота 
на повний робочий день, навантаження (наприклад, 
75% або 30 годин на тиждень).

Профспілка  
Представляє працівників, які мають однакову роботу, 
працюють в тій же галузі або мають однакову 
кваліфікацію. 

Представник профспілки  
Хтось, хто може відповісти на запитання щодо 
профспілки або допомогти вам, якщо ви хочете 
приєднатися до профспілки.

Роботодавець  
Особа або компанія, яка наймає працівників і платить 
людям, щоб вони працювали на неї
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Förtroendevald Особа, яку обирають колеги та члени профспілки, 
щоб та виступала від імені усієї групи. 

Повна зайнятість  
З точки зору роботи, це означає приблизно вісім 
годин на день або 40 годин на тиждень. 

Виконувати роботу, за яку і працівник, і роботодавець 
сплачують податок. 

Виконувати роботу, за яку ані працівник, ані 
роботодавець не сплачують податок. 

Колективний договір  
Угода для всіх працівників на робочому місці або в 
одній галузі. 

Заробітна плата  
Гроші, які працівник заробляє щомісяця. 

Пенсія  
Гроші, які отримують літні люди, коли перестають 
працювати (тобто виходять на пенсію). 

Рекомендатор  
Хтось, хто знає вас і може сказати, наскільки добре ви 
працювали на попередній роботі. 

Погодинна оплата праці  
Гроші, які ви заробляєте за годину праці.

Робочі години - може бути повний робочий день, 
неповний робочий день тощо. 

Професійна таємниця або обов’язок не розповідати 
стороннім людям будь-яку інформацію, пов’язану з 
роботою.

Переклад вашої освіти, навчання та досвіду на 
шведську систему. 

Коли хтось замінює колегу, що хворіє, знаходиться у 
відпустці по догляду за дитиною тощо.

Професія  
Робота, для якої вам потрібна певна підготовка або 
освіта, наприклад, водій автобуса чи медсестра.
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