Işçi qüvvəsinin hərəkəti və İmmiqrasiya
ilə bağlı xidmətlər
Sabahı düşünərək
İmmiqrasiya məsələləri üzrə məsləhətləşmə
Dünya miqyaslı əməliyyatlar aparan şirkətlər üçün işçi qüvvəsinin hərəkəti onun strateji
planlarının əsas tərkib hissəsidir. Şirkətlər beynəlxalq işçi transferlərini, o cümlədən maddi
ehtiyacları, ödənişləri və hüquqi məsələləri cəld və xərc baxımından effektiv şəkildə təşkil etməli
və əlaqələndirməlidir. Deloitte işçi qüvvəsinin hərəkəti və immiqrasiya sahəsində Sizin bugünkü
biznes ehtiyaclarınıza cavab vermək üçün müxtəlif növ uyğunlaşdırılmış həllər təqdim edən
ixtisaslı heyətə malikdir. Məqsədimiz Şirkətlərin heç bir narahatlıq və ya çətinlik olmadan
Azərbaycanda böyük məmnunluqla qala bilməkləri üçün peşəkar xidmətlər göstərməkdən
ibarətdir.
Deloitte-un Hüquq Departamenti şirkətlərə aşağıdakılarla bağlı köməklik göstərir:








İşçilərin ölkələr arası hərəkəti qaydalarının hazırlanması;
Beynəlxalq əmək müqavilələrinin və təyinat məktublarının layihəsinin hazırlanması;
İşə qəbuletmə prosesinin planlaşdırılması;
Azərbaycanda qalmaq üçün viza və icazələrin alınması üçün yardım göstərmək;
Ezam olunmuş şəxslərin öz ölkəsinə qayıtması və təyinatların ləğv edilməsi;
Əcnəbilər üçün miqrasiya qaydaları ilə bağlı məsələlərə dair xüsusi təlimin keçirilməsi;
İmmiqrasiya qaydalarına dair məsləhətin verilməsi.

İmmiqrasiya ilə bağlı dəstək:








Əcnəbilərin Azərbaycana səfərlə bağlı vizanın alınmasına köməklik;
Müştərilərimizə Azərbaycana heç bir maneəsiz gəlməkdə köməklik (Deloitte onlara və
onların ailə üzvlərinə Azərbaycana səfərlə bağlı vizanın alınması üçün xidmətlər
göstərir);
Əcnəbilərin Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən qeydiyyata alınması üzrə xidmətlər
(Deloitte Azərbaycanda 3 gündən artıq qalmaq istəyən müştərilərə müvəqqəti yaşayış
yerinə gəldiyi tarixdən 3 gün müddətində Dövlət Miqrasiya Xidmətində qeydiyyatdan
keçməyə köməklik göstərir);
Əcnəbi işçilər üçün iş icazəsinin alınmasına kömək; Yerli şirkətdə işə başlamasından
və ya xarici şirkətə ezam olunmasından asılı olmayaraq Deloitte Sizə iş icazəsinin
alınmasına kömək etməyə hazırdır;
Əcnəbilərə müvəqqəti yaşayış üçün icazənin alınmasında köməklik;
Qanunvericiliyə düzəlişlərlə bağlı məlumatlandırma və təlim kursları.

Şirkətinizin resurslarla bağlı ehtiyaclarını təhlil etdikdən sonra Deloitte Azərbaycan
qanunvericiliyinə uyğun ən yaxşı immiqrasiya həllərini tövsiyə edə bilər.
Biz şirkətləri qanunvericilikdə baş verən dəyişikliklərdən xəbərdar etmək üçün yeniliklər
barədə mütəmadi qaydada məlumat paylaşırıq. Biz şirkətlərin onların fəaliyyətinə təsir edə
bilən immiqrasiya məsələlərindən və dövlət orqanlarının yanaşmaları barədə məlumatlı
olması üçün aktual mövzular ətrafında seminarlar və müzakirələr təşkil edirik.

Deloitte şirkətlərə lazım olan təlimatı vermək və məlum biznes qərarlarını tətbiq etmək
üçün Deloitte-un vergi və insan resursları sahəsində məsləhətçiləri ilə sıx əməkdaşlıq
edirlər. Deloitte qlobal əhatəsinə və bacarıqlarına görə dünya məkanında işçilərin hərəkəti
ilə bağlı fərqli mövqe tutmuşdur.
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Deloitte adı Böyük Britaniyanın qanunvericiliyi əsasında qeydiyyatdan keçərək zəmanətlə məhdudlaşdırılmış Deloitte
Touche Tohmatsu Limited şəbəkəsinə daxil olan və ayrı-ayrılıqda hər biri müstəqil hüquqi şəxs olan üzv şirkətlərdən birinə
və ya bir neçəsinə aid ola bilər. Deloitte-un Hüquq praktikası dedikdə Deloitte Touche Tohmatsu Limited şəbəkəsinə daxil
olan və hüquq xidmətləri göstərən üzv şirkətlərin və törəmə müəssisələrin hüquq praktikası nəzərdə tutulur. Deloitte Touche
Tohmatsu Limited və ona üzv şirkətlərin hüquqi strukturu barədə ətraflı məlumat üçün www.deloitte.com/about səhifəsinə
daxil olun. Deloitte MDB-nin hüquqi strukturu barədə əlavə məlumat üçün www.deloitte.com/az/about səhifəsinə daxil olun.
Deloitte müxtəlif sənaye sahələrində çalışan dövlət müəssisələrinə və özəl müştərilərə audit, vergi, konsaltinq və maliyyə
məsləhəti xidmətləri göstərir. Dünya üzrə 150-dən çox ölkədə əlaqəli üzv şirkətlər şəbəkəsi ilə Deloitte beynəlxalq səviyyəli
bacarıqları və yerli layihələrdə geniş təcrübəsi ilə dünyanın istənilən məkanında fəaliyyət göstərən müştərilərinə kömək edir.
Deloitte-un regiondakı 200,000 peşəkar mütəxəssisi xidmətlərin göstərilməsində mükəmməllik nümunəsi olmağa çalışır.
Deloitte-un mütəxəssislərini xüsusi əməkdaşlıq mədəniyyəti bir-birinə bağlayır və bu da mədəniyyət müxtəlifliyi ilə birlikdə
yüksək mənəvi dəyərlərin və heyətin iş əhval ruhiyyəsinin yüksəldilməsinə yönəlməklə bizim göstərdiyimiz xidmətlərin
dəyərini müştərilərimiz və bazar üçün artırır. Deloitte öz işçiləri üçün təlimlərin keçirilməsinə, praktiki təcrübənin
qazanılmasına və karyera irəliləyişləri imkanlarının təmin edilməsinə böyük diqqət ayırır. Deloitte-un mütəxəssisləri
korporativ məsuliyyətin gücləndirilməsinə, ictimai etibarın qazanılmasına və işlədikləri cəmiyyətdə əlverişli mühitin
yaradılmasına çalışırlar.
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