Restrições até ao dia 31 de Maio de 2016 para
a Bulgária e a Roménia
– Prioridade para os trabalhadores suíços e
residentes
– Controlos das condições salariais e de trabalho
– O número de autorizações de trabalho
disponíveis é limitado
Observação: é imperativo possuir uma
autorização de trabalho antes de começar a
trabalhar!

ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO –
AUTORIZAÇÃO
A livre circulação para os cidadãos da maior
parte dos Estados da UE/EFTA està em vigoer.
Visite o sítio www.odm.admin.ch para obter
mais informações relativas ao acesso ao mercado suíço de trabalho.
Observação: será emitida uma autorização de residência se o exercício da actividade lucrativa for
superior a 3 meses. Processo de anúncio online
para trabalho de menos de três meses:
https://meweb.admin.ch/meldeverfahren

Podem ser concluídos contratos de trabalho por
tempo determinado ou indeterminado. Os contratos de trabalho são válidos geralmente entre
4 e 9 meses.

– Qualificações profissionais no ramo da hotelaria/restauração, experiência profissional
– Cartas de recomendação de empregadores
anteriores
– Carta de condução
– Bons conhecimentos de informática, MS-Office,
Fidelio

MAIS INFORMACOES NA INTERNET
– EURES: www.eures.ch
– Associação Patronal da Hotelaria e da
Restauração: www.hotelleriesuisse.ch
– Associação Sindical Hotel & Gastro Union:
www.hotelgastrounion.ch, www.unia.ch
– Convenção Colectiva de Trabalho: www.l-gav.ch
– Direcção Federal das Migrações:
www.odm.admin.ch
– Associação dos escritórios do Turismo:
www.myswitzerland.com

NÚMEROS E FACTOS DA SUÍÇA
Estrutura de Estado: federal, 26 cantões
Superfície: 41 285 km2
Distâncias: 220 Km de Norte a Sul/350 Km de Leste
a Oeste
População: 8,0 milhões (22% de estrangeiros)
Línguas oficiais: alemão, francês, italiano e romanche

Para os outros ramos:
www.seco.admin.ch > Thèmes > Travail > Droit
du travail > Convention collectives de travail –
Confédération

CONDIÇÕES DE TRABALHO NO RAMO DA
HOTELARIA/RESTAURAÇÃO
CCTN-GASTRO Convenção colectiva de trabalho
nacional para o ramo da hotelaria/restauração:
– Salário bruto mínimo garantido
– Horário máximo de trabalho para empregos
sazonais: 43,5 h/semana.
– Seguro contra acidentes profissionais a cargo do
empregador
– Retenção na fonte: a taxa varia de cantão para
cantão, 8–10%.
– Alimentação/alojamento: às vezes à disposição/
custa no máximo 990.– CHF/mês
– 5 semanas de férias por ano

+ TURISMO +

TRABALHAR
NA SUÍÇA

ESTAÇÃO DE VERÃO
Periodo de recrutamento: de Janeiro a Março
Contrato: da Pascoa até ao fim de Setembro

Os principais sítios turísticos da
Suíça no Inverno:
Oberland bernês (Berner Oberland): Gstaad,
Adelboden-Lenk, Grindelwald, LötschbergKandersteg
Valais (Wallis): Zermatt, Crans-Montana, Verbier,
Loèche-les-Bains, Saas-Fee
Grisões (Graubünden): St-Moritz, Samnaun,
Davos, Lenzerheide, Flims-Laax, Arosa
Suíça central (Zentralschweiz): Rigi, Engelberg,
Andermatt, Pilatus, Melchsee-Frutt

ESTAÇÃO DE INVERNO
Período de recrutamento: de Setembro a
Novembro.
Contrato: de 15 de Dezembro até ao fim-de-semana
a seguir à Páscoa.

EMPREGO
O emprego no ramo da hotelaria-/restauraçao é
sobretudo sazonal.

EURES Suíça fornecer-lhe-á informações úteis
para a procura de emprego.

INFORMAÇÕES GERAIS
O ramo da hotelaria/restauração na Suíça emprega mais de 200.000 pessoas. Cerca de 35.000 restaurantes e hotéis na Suíça oferecem uma grande
variedade de postos de trabalho interessantes
para empregados motivados, competentes e com
boa formação.
Um emprego na Suíça permitir-lhe-á de trabalhar
com pessoas qualificadas, fazer novas experiências e alargar as suas competẽncias profissionais.

EXIGÊNCIAS GERAIS
– Bilhete de identidade
– CV e carta de motivação na língua da oferta de
emprego
– Bons conhecimentos de Alemão, Inglês e
Francês para a Suíça alemã
– Bons conhecimentos de Francês, Inglês e
Alemão para a Suíça francesa
– Bons conhecimentos de italiano, francês e
alemão para a Suiça italiana.

COMO ENCONTRAR UM EMPREGO?
– EURES: http://ec.europa.eu/eures/
– Instituto do emprego: www.job-room.ch
– Sítios com empregos na hotelaria:
www.hoteljob.ch
– Conselhos para a sua candidatura:
www.eures.ch

AS PROFISSÕES MAIS PROCURADAS
DURANTE A ESTAÇÃO DE INVERNO
– Empregado de mesa e barman
– Cozinheiro
– Chefe de Partie
– Estafeta
– Recepcionista
– Ajudante de cozinha
– Empregada de quarto
– Porteiro
– Ama/educadora de infância
– Empregado de fitness
– Empregado de centro de Bem-Estar
(massagista, esteticista)

Principais regiões de emprego:
Ticino (Locarno, Lugano, Ascona), Genebra,
Montreux, Lausana, Lago de Constança
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