
СпособиСпособи обмануобману припри
працевлаштуванніпрацевлаштуванні



НеНе тількитільки вв повсякденномуповсякденному життіжитті, , алеале іі, , нана жальжаль, , припри
працевлаштуванніпрацевлаштуванні єє ймовірністьймовірність зіткнутисязіткнутися зз обманомобманом іі
шахрайствомшахрайством. . УУ пошукахпошуках роботироботи шукачішукачі вакантноговакантного
місцямісця можутьможуть зіткнутисязіткнутися зз пропозиціямипропозиціями прямихпрямих
роботодавцівроботодавців, , вв результатірезультаті якихяких претендентипретенденти нене тількитільки
нене отримаютьотримають заслуженузаслужену оплатуоплату, , аа витратятьвитратять ранішераніше
заробленізароблені грошігроші..



НайбільшНайбільш популярніпопулярні способиспособи
обмануобману припри працевлаштуванніпрацевлаштуванні

1. 1. ПідПід часчас співбесідиспівбесіди, , отримавшиотримавши запевненнязапевнення уу швидкомушвидкому
отриманніотриманні значногозначного окладуокладу, , здобувачздобувач, , навітьнавіть нене читаючичитаючи, , 
підписуєпідписує документидокументи. . ОднимОдним зз основнихосновних ««бичівбичів»» єє
консультаціїконсультації агентствагентств зз працевлаштуванняпрацевлаштування. . АА самесаме, , коликоли
заза зустрічзустріч встановлюєтьсявстановлюється певнапевна ««таксатакса»», , алеале порадникипорадники
переконуютьпереконують, , щощо сплаченасплачена сумасума швидкошвидко повернетьсяповернеться, , тактак
якяк їхїх клієнтклієнт незабаромнезабаром отримаєотримає добредобре оплачувануоплачувану роботуроботу. . 
ОднакОднак здобувачздобувач післяпісля оплатиоплати послугпослуг, , якяк правилоправило, , починаєпочинає
бігатибігати зз фірмифірми уу фірмуфірму, , деде нана роботуроботу йогойого ніхтоніхто нене чекаєчекає..



2.2.ТестовіТестові випробуваннявипробування. . ДужеДуже поширенийпоширений спосібспосіб
безкоштовногобезкоштовного використаннявикористання праціпраці. . КандидатуКандидату
пропонуєтьсяпропонується пройтипройти попереднєпопереднє випробуваннявипробування, , 
сутьсуть якогоякого полягаєполягає уу виконаннівиконанні певногопевного родуроду
роботироботи ((наприкладнаприклад, , переведенняпереведення) ) заза означенийозначений
часчас. . ІІ звичайнозвичайно, , виконаннявиконання цієїцієї випробувальноговипробувального
завданнязавдання нене оплачуєтьсяоплачується..



3. 3. НереальноНереально высокавысока зарплатнязарплатня

ПрийомПрийом нана роботуроботу зз
зарплатнеюзарплатнею, , вв якійякій врахованівраховані
всівсі можливіможливі іі неможливінеможливі
преміїпремії іі надбавкинадбавки. . ЯкийЯкий
підступпідступ? ? РеальнаРеальна зарплатнязарплатня
виявляєтьсявиявляється значнозначно нижченижче
обіцяноїобіцяної, , тт. . кк. . преміальніпреміальні
виплачуютьсявиплачуються разраз нана кварталквартал
абоабо припри 100% 100% виконаннівиконанні
встановленоївстановленої нереальноїнереальної
норминорми, , іі тт. . пп. . АА трапляєтьсятрапляється
тактак, , щощо, , навітьнавіть
відпрацювавшивідпрацювавши уу
роботодавцяроботодавця кількакілька роківроків, , 
працівникипрацівники преміюпремію іі
надбавкинадбавки нене отримувалиотримували
взагалівзагалі жодногожодного разуразу..



4.4.ОбовОбов''язковеязкове навчаннянавчання

УявнийУявний роботодавецьроботодавець
наполягаєнаполягає нана необхідностінеобхідності
провестипровести оплатуоплату іі пройтипройти
навчаннянавчання, , безбез якогоякого
неможливенеможливе виконаннявиконання
роботироботи заза озвученоюозвученою
вакансівакансієєюю

ОднакОднак післяпісля навчаннянавчання зз''ясовуєтьсяясовується, , щощо
претендентпретендент нене пройшовпройшов заза конкурсомконкурсом абоабо
««нене пройшовпройшов атестаціюатестацію»». . ВВ результатірезультаті ВиВи, , 
якяк кандидаткандидат, , вв процесіпроцесі тактак званогозваного
навчаннянавчання нене тількитільки нене отримуєтеотримуєте оплатуоплату заза
роботуроботу, , алеале іі самісамі платитеплатите



5. 5. ВипробувальнийВипробувальний термінтермін

ПідПід приводомприводом ««випробувальноговипробувального термінутерміну»» працяпраця
кандидатакандидата нана вакантнувакантну посадупосаду використовуютьвикористовують уу
своїхсвоїх ціляхцілях, , іі навітьнавіть безбез оформленняоформлення трудовихтрудових
відносинвідносин. . АА черезчерез кількакілька місяцівмісяців, , ошелешуютьошелешують
працівникапрацівника фразоюфразою: : ««ВиВи намнам нене підходитепідходите»»..



6. 6. ««СіраСіра зарплатнязарплатня»»

ОфіційнийОфіційний заробітокзаробіток являєявляє собоюсобою
мінімальниймінімальний розміррозмір оплатиоплати праціпраці, , 
неофіційнийнеофіційний –– вв разирази більшебільше. . ДанийДаний
розрахунокрозрахунок поширенийпоширений вв приватнихприватних
організаціяхорганізаціях. . ЗдобувачЗдобувач погоджуєтьсяпогоджується –– аджеадже
грошігроші платятьплатять, , алеале вв разіразі звільненнязвільнення вв
трудовутрудову абоабо соціальнусоціальну відпусткувідпустку, , вв періодперіод
хворобихвороби іі тимтим більшебільше припри розрахункурозрахунку пенсіїпенсії
зз''ясовуютьсяясовуються значнізначні грошовігрошові втративтрати.            .            

ЗамістьЗамість простоюпростою —— відпусткувідпустку безбез
збереженнязбереження оплатиоплати. . СоціальніСоціальні гарантіїгарантії, , якіякі
державадержава надаєнадає працівникупрацівнику, , якяк більмобільмо нана оціоці
роботодавцяроботодавця. . УУ даногоданого обмануобману існуєіснує безлічбезліч
видіввидів: : замістьзамість оформленняоформлення простоюпростою зз винивини
роботодавцяроботодавця примушуванняпримушування працівникапрацівника
взятивзяти відпусткувідпустку безбез збереженнязбереження заробітноїзаробітної
платиплати, , оформленняоформлення навчальноїнавчальної відпусткивідпустки
якяк щорічноїщорічної трудовоїтрудової відпусткивідпустки іі тт. . дд..



7. 7. МережевийМережевий маркетингмаркетинг
КадровіКадрові відділивідділи компанійкомпаній, , щощо займаютьсязаймаються мережевиммережевим
маркетингоммаркетингом, , готовіготові всімавсіма правдамиправдами іі неправдаминеправдами зазиватизазивати
шукачівшукачів. . ВониВони обіцяютьобіцяють високувисоку заробітнузаробітну платуплату, , соцпакетсоцпакет, , 
хорошийхороший колективколектив, , щощо зручнозручно розташованийрозташований офісофіс –– всевсе щощо
завгоднозавгодно скажутьскажуть кандидатукандидату попо телефонутелефону, , крімкрім тоготого, , чимчим
компаніякомпанія дійснодійсно займаєтьсязаймається..

ДізнатисяДізнатися правдуправду
можнаможна, , тількитільки
витягнувшивитягнувши зз
менеджераменеджера попо
підборупідбору персоналуперсоналу
назвуназву компаніїкомпанії, , аа
потімпотім самостійносамостійно
зайнятисязайнятися пошукомпошуком
інформаціїінформації пропро неїнеї..



8. 8. ТуристичніТуристичні поїздкипоїздки

ШахраїШахраї відвід турбізнесутурбізнесу заманюютьзаманюють
народнарод тимтим, , щощо пропонуютьпропонують вакансіївакансії, , 
якіякі настількинастільки гарнігарні, , щощо віритьсявіриться
насилунасилу. . ВамВам нібиніби тото надаєтьсянадається
можливістьможливість статистати менеджеромменеджером попо
туризмутуризму ((навітьнавіть якщоякщо немаєнемає
досвідудосвіду), ), отримуючиотримуючи високувисоку
зарплатнюзарплатню іі здійснюючиздійснюючи постійніпостійні
поїздкипоїздки заза кордонкордон. . ДужеДуже заманливозаманливо! ! 
НаНа діліділі васвас заманюютьзаманюють вв своїсвої мережімережі
продавціпродавці таймшерівтаймшерів. . СпочаткуСпочатку
пропонуютьпропонують пройтипройти платнеплатне
навчаннянавчання, , потімпотім купитикупити пробнийпробний
рекламнийрекламний туртур, , аджеадже вамвам
доведетьсядоведеться розбиратисярозбиратися вв томутому, , 
менеджеромменеджером чогочого збираєтесьзбираєтесь статистати
надалінадалі. . ВВ якостіякості практикипрактики виви повинніповинні
будетебудете продатипродати кількакілька рекламнихрекламних
турівтурів вашимвашим знайомимзнайомим, , алеале грошігроші заза
цеце отримаєтеотримаєте нене виви, , аа фірмафірма -- аджеадже
цеце жж учбоваучбова задачазадача!!



ЯкЯк нене попастисяпопастися нана
вудкувудку шахраївшахраїв??

nn 1. 1. НіНі заза щощо нене платиплати
nn 2. 2. ПриПри проходженніпроходженні навчальнихнавчальних курсівкурсів, , вимагайвимагай ліцензіюліцензію
nn 3. 3. НеНе погоджуйсяпогоджуйся нана випробувальнийвипробувальний термінтермін безбез
укладенняукладення трудовоготрудового договорудоговору((обовобов''язковаязкова консультаціяконсультація
юристаюриста))

nn 4. 4. НеНе погоджуйсяпогоджуйся нана тестовітестові випробуваннявипробування
nn 5. 5. НеНе погоджуйсяпогоджуйся, , якщоякщо уу запропонованійзапропонованій вакансіївакансії нене
вказанівказані конкретнуконкретну назвуназву посадипосади іі набірнабір функціональнихфункціональних
обовобов''язківязків..

nn 6. 6. НеНе звертайзвертай увагиуваги нана оголошенняоголошення, , розміщенірозміщені нана
стовпахстовпах абоабо вв транспортітранспорті. . 

nn НеНе довіряйдовіряй візиткамвізиткам, , якіякі
nn роздаютьроздають нана вулицівулиці. . СолідніСолідні
nn фірмифірми тактак працівниківпрацівників нене шукаютьшукають..
nn 7. 7. ПрочитайПрочитай відгукивідгуки пропро компаніїкомпанії


