
Ви щойно прибули до Люксембургу і у вас є питання щодо можливостей доступу до ринку праці 
Люксембургу. Нижче ви можете знайти корисну інформацію

Доступ до ринку праці Люксембургу
Особи, які булі змушені втекти від війні в Україні (громадяни України, члени їх сімей, а також громадяни 
третіх країн, які проживали в Україні) можуть звернутись тимчасовим захистом до відділу імміграції 
Міністерства закордонних і європейських справ.

Більш детальна інформація як звернутись за тимчасовим захистом доступна на вказаному веб-сайті: 
https://guichet.public.lu/en/citoyens/immigration/ukraine/protection-temporaire.html

Отримувачі тимчасового захисту не потребують спеціального дозволу на працю і мають вільний 
доступ до ринку праці. Вони можуть бути працевлаштовані напряму за будь-яким законним трудовим 
договором (див. нижче).

Основи трудового права Люксембургу

Трудові договори
Трудовий договір має бути укладений у письмовій формі для кожного окремого працівника не пізніше 
моменту вступу працівника на роботу. Договір підписується роботодавцем і працівником і має бути 
складений у двох примірниках (перший екземпляр для роботодавця і другий для працівника).

Оплата праці
Мінімальна соціальна заробітна плата поширюється на всіх працівників (незалежно від статі, для всіх 
професій і всіх компаній) за трудовим договором. Законодавство Люксембургу гарантує для кожного 
працівника мінімальну заробітну плату, рівень якої фіксованій і складає (на 1 жовтня 2021 року):

Вік % Погодинна без 
врахування податків (€)

Щомісячна без 
врахування податків(€)

18 років і старші, без кваліфікації 100% 13,0460 2.256,95
від 17 до 18 років   80% 10,4368 1.805,56
від 15 до 17 років   75% 9,7845 1.692,72
18 років і старші, з кваліфікацією 120% 15,6552 2.708,35

Робочі години
Звичайні робочі години обмежені 8-ма годинами в день та 40-ка годинами в тиждень. У випадку роботи 
понад норму, максимальний робочий час обмежений 10-ма годинами в день і 48-ма годинами в тиждень.

Звичайна відпустка
Кожен працівник має право на оплачувану відпустку щонайменше 26 робочих днів на рік.

Робота у Люксембурзі

https://guichet.public.lu/en/citoyens/immigration/ukraine/protection-temporaire.html


Колективні трудові договори
Залежно від сфери діяльності, можуть застосовуватись конкретні 
колективні договори які передбачають, більш сприятливі умови 
праці та заробітну плату, ніж передбачений законодавством мінімум.

Контакти (Основи трудового законодавства Люксембургу)

ITM (Inspection du Travail et des Mines)
E-mail: contact@itm.etat.lu
Телефон : (+352) 247 76100
Веб-сайт: https://itm.public.lu

Важливе повідомлення 
для роботодавців
Ви хочете показати солідарність 
та запропонувати професійну 
перспективу для отримувачів 
тимчасового захисту?

• Подайте свою вакансію до 
ADEM   (через MyGuichet чи 
Pdf) 

• Оберіть публічне 
розповсюдження коли 
публікуєте свою вакансію. 
Таким чином, отримувачі 
тимчасового захисту зможуть 
податись напряму на вашу 
вакансію, навіть якщо вони ще 
не зареєстровані в ADEM.

Для отримання додаткової 
інформації для роботодавців у 
ADEM звертайтесь: 

Телефон: (+352) 247 88000 
E-mail: employeur@adem.etat.lu

Як тільки ви отримаєте статус тимчасового захисту, ви можете 
зареєструватись як шукач роботи у ADEM. ADEM це державна 
служба зайнятості у Люксембурзі.

Реєструючись у ADEM, вам нададуть допомогу та направлять у 
пошуку роботи і ви будете мати доступ до низки безкоштовних 
послуг:

• Керівництво у пошуку роботи;
• Заходи щодо зайнятості населення;
• Доступ до тренінгів з професійної підготовки

Як знайти вакансії
Відповідно до трудового законодавства Люксембургу, роботодавці 
мають подавати свої вакансії до ADEM. Усі подані вакансії 
публікуються на ADEM JobBoard. Як тільки шукач роботи 
реєструється на ADEM, ви маєте повний доступ до JobBoard. 
Особи, які не зареєстровані у ADEM, можуть мати доступ до 
загальнодоступної частини JobBoard.

Доступ до ADEM Jobboard
• Всі вакансії для зареєстрованих в ADEM (відкриті і закриті) 

→ Register with ADEM
• Загальнодоступні вакансії на JobBoard: 

https://adem.public.lu/en/jobboard/non-inscrits.html

На додаток до JobBoard, ADEM також пропонує портал “Work 
in Luxembourg” який пропонує пропозиції роботи для різних 
професій, де є недостача кваліфікованих працівників.
(https://work-in-luxembourg.lu)

Більш того, ви можете знайти на веб-сайті  (www.adem.lu), у 
розділі “Finding job offers”, список приватних сайтів з пошуку 
роботи ( private job sites) а також список агенцій з тимчасового 
працевлаштування (list of temporary employment agencies).

Контакти (працевлаштування у Люксембурзі)

ADEM (Agence pour le développement de l’emploi)
E-mail: bpt@adem.etat.lu
Телефон: (+352) 247 88 888
Веб-сайт: https://www.adem.lu

Реєстрація у державному 
центрі зайнятості  (ADEM)

Варто знати
ADEM створив окремий підрозділ 
для отримувачів статусу 
тимчасового захисту у відділенні у 
Люксембурзі. Зверніть увагу, що ви 
не можете спонтанно приходити до 
офісу  ADEM, а лише за попереднім 
записом.

Увага
Будьте пильними щодо пропозицій 
роботи, проживання та перевезень 
від приватних осіб. В той час 
як більшість європейців хоче 
допомогти, деякі злочинці можуть 
використати цю ситуацію для 
власної вигоди.
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INFOTRAITE - assistance services 
Телефон:  (+352) 27 36 56 46
  (+352) 621 316 919
  (+352) 621 351 884
E-mail: info@traite.lu

Поліція
Телефон:  (+352) 24460 3220 
  113 (24h/24)
E-mail :  traite@police.etat.lu
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