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Kanadyjskie biznesy cierpiq na brak dobrze
wyksztalconych i wykwalifikowanych pracownikOw
i w wielu zawodach braid te bgd4 sig pogigbiae.
Powodem sq nie tylko zmiany demograficzne
wince sig z odptywem du2ej ilo gci aktywnej say
roboczej na emerytury, lecz rOwnie2 niezdolnoki
wyksztalcenia przez szkolnictwo wy2sze i zawodowe
w Kanadzie takiej ilogci pracownikOw, jakiej
gospodarka potrzebuje. Rozw6j wielu dziedzin
przemyslu kanadyjskiego i using bgdzie wigc
w coraz wigkszym stopniu zale2a1 od naplywu
wyksztalconych i do gwiadczonych imigrantOw.
Kanadyjska gospodarka the ma pod tym wzglgdem
innego wyj gcia – imigranci i okresowi pracownicy
zagraniczni muszq przyje2d2a6. Z powodu du2ej
ilosci osOb odchodzqcych na emerytury, juz od 2011
roku kanadyjski rynek pracy bgdzie w stanie jedynie
wymieniae odchodz4c4 sag roboczq na nowq, ale
do obsadzania nowych miejsc pracy zwivanych
z rozwojem ekonomicznym potrzebni juz bgdq
pracownicy z zagranicy.
Kanada nie jest w tych problemach odosobniona.
Wszystkie wysoko rozwinigte panstwa zachodnie
cierpiq na podobne zmiany demograficzne oraz,
podobnie jak Kanada, nie sq w stanie nadq2ye za
ksztalceniem wystarczaj4cej ilogci pracownikOw.
Najwigkszy brak wykwalifikowanej kadry
odczuwalny jest w zawodach z dziedzin slu2by
zdrowia, budownictwa, inzynierii, mechaniki
pojazdOw i maszyn. Brakuje rOwnie2 naukowcOw
z zakresu biologii i nauk gcisiych. A zatem rywalizacja o wyksztalconych pracownikOw na gwiatowych rynkach pracy sig zwigksza. Juz teraz w wielu
zawodach dobrze wyksztalcony i dogwiadczony
specjalista mote wybierae kraj, w ktOrym chce
pracowae.
S4 kraje, ktOre wrgcz nastawiajq sic na ksztalcenie
absolwentOw w pewnych zawodach "na eksport",
na przyklad Filipiny, z ktOrych tysiqce pielggniarek
corocznie wyje2d2aj4 legalnie do pracy w krajach
zachodnich lub Indie, kt6rych komputerowcy
dominujq naplyw pracownik6w w kategoni wizy
H1B do StanOw Zjednoczonych. Braid pielggniarek
sq tak silne na calym g wiecie i tak szybko postgpujq,
ze szacuje sig, i2 na samym rynku amerykaiiskim za 5
lat bgdzie milion nie obsadzonych miejsc pracy w tym
zawodzie. Europa Zachodnia ma podobny problem.
W Kanadzie brakuje nie tylko pielggniarek, ale
rOwnie2 pracownikOw w dziesiqtkach innych
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zawodOw. Naprzyklad w Ontario, do ktOrego napiywa
wigkszoge wyksztalconych imigrantOw, i ktOre jest
najbardziej nasycone jezeli chodzi o fachowq sag
robocz4 w Kanadzie, brakuje: lekarzy, farmaceutOw,
fizjoterapeutOw, audiologOw, patologOw sluchu
i mowy, technikOw laboratoryjnych, terapeutOw
i higienistOw dentystycznych, paramedykOw,
menatherOw finansowych, menad2erOw siu2by
zdrowia, specjalistOw kadrowych, biologOw,
in2ynierOw, architektOw, mechanikOw sprzgtu,
technikOw samochodowych (14cznie z technikami
i mechanikami pojazdOw cig2kich i maszyn),
elektrykOw przemyslowych, stolarzy, murarzy,
tynkarzy i kafelkarzy. Nie sposOb jest tu wymienie
wszystkie profesje, w ktOrych wystgpujq braid
w innych prowincjach – w samej Albercie takich
zawodOw jest 170, a w British Columbia 129.
W tym samym czasie bariery biurokratyczne i prawne spowalniaj4 proces szybkiego sprowadzenia
potrzebnych pracownik6w. Co zatem mogq zrobie
biznesy pragnqce zatrudnie obcokrajowcOw, aby
ten proces przyspieszye? Po pierwsze, pracodawcy
mog4 sig zapoznae z prowincjonalnymi programami
nominacyjnymi, ktOre ulatwiajq sprowadzenie
pracownikOw w wielu zawodach. Funkcjonuj4
one we wszystkich prowincjach tqcznie z Ontario,
gdzie taki program obowiqzuje od maja tego
roku. Programy te 1302 pozwalajq zupelnie obejge
potrzeby zgody na zatrudnienie obcokrajowca przez
Service Canada (jak to ma miejsce w Ontario), lub
pomagaj4 pracodawcom w jej uzyskaniu (najczggciej
przez zlagodzenie czasochlonnych i kosztownych
wymogOw zwiqzanych z rekrutacj4 lub przez
potwierdzenie zapotrzebowania w danej kategoni
zawodowej). Po drugie, pracodawcy mogq sic
zapoznae z programami federalnymi ulatwiajqcymi
otrzymanie pozwolenia na pracg w wybranych
zawodach. Niestety, obecnie skuteczny wydaje
sic bye jedynie program dla informatykdw i im
pochodnych zawodOw. Je2eli kandydat kwalifikuje
sic, pracodawca jest zwolniony z obowiqzku
uzyskania zgody Service Canada. Po trzecie, nalezy
sprawdzie, czy nie ma innego kreatywnego sposobu
prawnego, kt6ry by pomOgl sprowadzie potrzebnego
fachowca, na przyklad czy nie kwalifikowalby sic on
jako wspOlnik w biznesie.
W wickszodci przypadkOw opcje te jednak nie
pomagajq lub wymagaj4 zbyt diugiego czasu na
realizacjg i pracodawca musi wystqpie o zgodg na
zatrudnienie obcokrajowca przez Service Canada.
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Co jest kluczem do sukcesu podania do Service
Canada?
Pominiemy tu formalne przygotowanie formularza
o Labour Market Opinion, gdyz jest on bardzo
prosty i skoncentrujemy sig na aspekcie kluczowym
kazdego wniosku (application), to znaczy na ligcie
mu towarzyszqcym. Po pierwsze, bardzo wazne
jest wiagciwe uzasadnienie potrzeby zatrudnienia
tego, a nie innego pracownika przez danq firmg,
kt6ra ma konkretne zapotrzebowanie na jego
wiedzg i dogwiadczenie. Staranna praca nad tym
aspektem podania zaczyna sig juz w momencie
przygotowania ogloszen do prasy. Ogloszenia
prasowe muszq bye umieszczone w odpowiednich
gazetach i magazynach, musz4 sic ukazywae przez
odpowiedni czas i to powinno bye udokumentowane
w podaniu. Po drugie, wa2ne jest zatqczenie
przekonujqcej dokumentacji porOwnujacej
naszego kandydata z reszt4 kandydatOw, ktOrzy
odpowiedzieli na ogloszenia. Jego silnq strong
nie mote bye jedynie znajomoge jgzyka obcego,
ktOry zapewne przyda sic w pracy z potencjalnq
klientelq (aczkolwiek fakt ten mote bye pomocny),
lecz glOwnie powinny to bye unikalne cechy jego
wyksztalcenia i do gwiadczenia zawodowego.
Zwlaszcza liczy sip wiedza, ktOr4 mote on
przekazae innym po przyje2dzie do Kanady.
Po trzecie, nalezy dokladnie udokumentowae
selekcjg kandydatOw, wlqcznie, jezeli to mo2liwe,
z przedstawieniem poprzedniego dodwiadczenia pracodawcy w rekrutacji tego rodzaju
pracownikOw. Wreszcie, elementem niezbgdnym
dobrego podania jest wyczerpuj4ca argumentacja,
ze w czasie rekrutacji pracodawca spelnil warunki
stawiane przez prawo imigracyjne. Urzcdnik
oceniajqcy nasz wniosek musi przestrzegae litery
prawa oraz jest instruowany, aby u2y6 tych wlagnie
argumentOw, gdy zdecyduje sic go odrzuci6.
Pamigtajmy rOwnie2, ze jezeli nasz nowy pracownik
pragnie po przyje2dzie do Kanady wystqpie o pobyt
staly, musi on bye sprowadzony w odpowiedniej
kategorii zawodowej, co potem bgdzie pomocne w
jego staraniach pozostania na stale.
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