
Aşağıdakilere ilişkin her türlü 
sorunuzda bizimle iletişim 
kurmaktan çekinmeyin:

Prism’emploi’ya üye işçi bulma ajanslarının 
listesini, İnternet sitesinde bulabilirsiniz: 

www.prismemploi.eu

	Sosyal güvence 
 Réunica  
 tél. 01 41 05 25 25 - www.reunica.com

	Sosyal avantajlar
 Fastt
 tél. 0800 28 08 28 - www.fastt.org

	Mesleki eğitim
 FAF.TT
 tél. 01 73 78 13 30 - www.faftt.fr
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İş mi arıyorsunuz
İşçi bulma ajansı 
ile çalışmayı 
deneyin.



& 
Ajansın çalışanı olarak, şu sosyal 
imkânlardan faydalanırsınız:
Geleceğe yatırım  
Hastalık, sakatlık, iş kazaları ve gebelik için sosyal 
sigortalar rejimine ek bir tazminat rejiminden 
faydalanırsınız.

Sosyal avantajlar* 
Bir tamamlayıcı sağlık sigortasına, konut kiralama 
yardımına, uygun tarife ile bisiklet kiralama 
hizmetlerine, çocuk bakımı için acil durum 
çözümlerine, bir bilgilendirme ve sosyal girişim 
hizmetine erişim sağlarsınız.

Mesleki eğitim
Size farklı eğitim faaliyetleri önerilebilir.

Emeklilik
Kadrosuz veya kadrolu olarak ek emeklilik 
yatırımında bulunur ve emeklilik haklarını 
edinirsiniz.

* Bazı imkânlardan faydalanmak için, ajans bünyesinde 
belli bir geçmişe sahip olma koşulu aranmaktadır.

Müşteri şirket bünyesinde bir 
CDI veya CDD söz konusu ise.
İşvereniniz, size işe alan ve hesabına 
çalışacağınız kişidir.
İster CDI ister CDD olarak işe alının, size 
işe ala şirketin çalışanları ile aynı hak ve 
avantajlardan faydalanırsınız.

Karşılama ve entegrasyon 
sözleşmenızı ımzaladınız. & 

Bır ış  
arıyorsunuz.

Size en yakın işçi bulma ajansına 
başvurmaktan geçinmeyin.
Öz geçmişinizi ve oturma kartınızı yanınızda 
bulundurun. Dosyanızın incelenmesini takiben, işçi 
bulma kurumu, müşterisi olan şirketlerinden birinin 
eleman ihtiyacına göre, size şunları önerecektir:

	 		Bir işçi bulma ajansı aracılığı ile 
çalışma sözleşmesi, 

	 	 Bir işçi bulma ajansı aracılığı ile 
belirsiz süreli çalışma sözleşmesi 
(Ajans aracılığı ile CDI), 

   Bir belirsiz süreli çalışma sözleşmesi 
(CDI),

   Veya bir belirli süreli çalışma 
sözleşmesi (CDD).

Bir işçi bulma ajansı aracılığı 
ile çalışma sözleşmesi veya 
bir işçi bulma ajansı aracılığı 
ile CDI sözleşmesi söz 
konusu ise. 
İşvereniniz, misyonunuz süresince çalışacağınız 
şirket değil, işçi bulma ajansıdır.


