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Пошук роботи 
 
Пошук роботи – важливий крок для початку нового життя в Канаді. Багато компаній готові найняти 
новоприбулих з України. Знайти роботу можна за допомогою спеціальних сайтів вакансій, а також 
служб підтримки. 
 

Що необхідно для роботи в Канаді 
 
Аби працювати в Канаді за програмою Canada-Ukraine authorization for emergency travel (CUAET), 
вам потрібно мати: 

• номер соціального страхування (social insurance number [SIN]) 

o Подати заяву на отримання SIN необхідно протягом перших 2 тижнів після прибуття 

до Канади. 

o Навіть якщо ви не плануєте відразу почати працювати, SIN буде необхідний вам для 

доступу до багатьох державних послуг і пільг. 

• дозвіл на роботу 

o Якщо у вас немає такого дозволу, ви завжди можете подати заяву на отримання 

дозволу на роботу після прибуття до Канади. Подати заяву можна до 31 березня 

2023 року. 

▪ Якщо ви подали заяву на програму CUAET поза межами Канади, а також 

подали заяву на отримання дозволу на роботу, вам буде необхідно пройти 

медичне обстеження протягом 90 днів після прибуття до Канади. 

▪ Якщо ви подали заяву на програму CUAET на території Канади, вам необхідно 

пройти медичне обстеження. 

‒ Ми надамо вам інструкції, зокрема щодо того, як записатися до лікаря. 

‒ Дізнайтеся докладніше про усунення обмежень щодо вашого відкритого 

дозволу на роботу, якщо ви не пройшли медичне обстеження. 

o Дозвіл на роботу може дати вам право на отримання послуг державної системи 

охорони здоров’я, якщо ви відповідаєте умовам, передбаченим у провінції чи на 

території вашого проживання. 

▪ Дізнайтеся, як отримати медичні послуги в Канаді. 

 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/ukraine-open-work-permit.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/ukraine-open-work-permit.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/ukraine-open-work-permit.html#medical
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/ukraine-open-work-permit.html#medical
https://canada-preview.adobecqms.net/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/settlement/welcome-canada/health-care.html


 

 

Як подати заяву на отримання SIN 
 
Подати заяву на отримання SIN можна онлайн. Ви також можете подати заяву особисто, але вам, 
можливо, доведеться чекати в черзі. Через це ми радимо подавати заяву онлайн. 

• Подати заяву на отримання SIN 

 
Як знайти роботу 
 
Багато канадських роботодавців публікують вакансії саме для українців на сайті Job Bank. Ви 
також можете подивитися вакансії, які публікуються для будь-кого в Канаді. 

• Шукати вакансії для українців 

• Шукати всі вакансії 
 
Якщо вам потрібна допомога в користуванні сайтом Job Bank, зв’яжіться з нами за допомогою 
вебформи. 

• У розділі Comments вебформи вкажіть, що ви українець, який шукає роботу. У такий 
спосіб ми будемо поінформовані про вашу ситуацію, і нам легше буде вам допомогти. 
 

На сайті Job Bank є також інші функції, які ви можете використовувати для пошуку роботи: 

• Знайти роботу в Канаді для новоприбулих 

o Дізнайтеся про корисну інформацію та ресурси, які допоможуть вам облаштуватися в 
Канаді. 

• Тести щодо кар’єри 

o Дізнайтеся, яка робота в Канаді може вам підійти, зважаючи на ваші інтереси та 
навички. 

• Конструктор резюме 

o Створіть професійне резюме за лічені хвилини. 

• Стисла інформація щодо користування сайтом Job Bank 

o Також доступна українською, російською, польською та французькою. 

 
Отримання допомоги в різних провінціях і територіях 

Якщо ви бажаєте подати заяву особисто 

➢ Ви можете записатися на подання заяви за допомогою форми запиту обслуговування 
 
 

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/sin/apply.html
https://www.jobbank.gc.ca/jobsearch/jobsearch?page=1&sort=M&fgff=1
https://www.jobbank.gc.ca/jobsearch/jobsearch?page=1&sort=M&fgff=0
https://www.jobbank.gc.ca/support/contactform?mtid=2&tid=93
https://www.jobbank.gc.ca/findajob/newcomers
https://www.jobbank.gc.ca/career-planning/quizzes
https://www.jobbank.gc.ca/findajob/resume-builder
https://jobbank-guichetemplois.service.canada.ca/Resource_Sheet-What_is_Job_Bank(English).pdf
https://jobbank-guichetemplois.service.canada.ca/Resource_Sheet-What_is_Job_Bank(Ukrainian).pdf
https://jobbank-guichetemplois.service.canada.ca/Resource_Sheet/Resource_Sheet-What_is_Job_Bank-Russian.pdf
https://jobbank-guichetemplois.service.canada.ca/Resource_Sheet/Resource_Sheet-What_is_Job_Bank-Polish.pdf
https://jobbank-guichetemplois.service.canada.ca/Fiche_Information-Guichet_Emplois(Francais).pdf
https://eservices.canada.ca/en/service/


 

 

 
Дізнайтеся докладніше, як отримати різні види допомоги в провінції/на території: 

• Альберта 

• Британська Колумбія 

• Манітоба 

• Нью-Брансвік 

• Ньюфаундленд і Лабрадор 

• Нова Шотландія 

• Онтаріо 

• Острів Принца Едуарда 

• Квебек 

• Саскачеван 

• Юкон 
 

https://www.alberta.ca/support-for-ukrainians.aspx
http://www.gov.bc.ca/welcomingukraine
https://manitoba4ukraine.ca/
https://www.welcomenb.ca/content/wel-bien/en/LivingSettling/content/new-brunswick-supports-for-ukraine.html
https://www.gov.nl.ca/immigration/ukraine/
https://novascotiaimmigration.com/support-for-ukrainians/
https://www.ontario.ca/page/coming-ontario-ukraine
https://ukraine.princeedwardisland.ca/
https://www.quebec.ca/en/immigration/welcoming-ukrainians-to-quebec
https://www.saskatchewan.ca/residents/saskatchewan-supports-ukraine
https://yukon.ca/en/contact-ukrainian-family-support-desk



