
 
 
Привет, друзья! Мы много говорили вам о том, что можно работать удаленно!  
Но не все понимают - что это такое и как это вообще возможно. Но вы будете 
удивлены, как быстро меняется мир и какие удивительные возможности появляются в 
этих переменах. Сейчас работникам it области, не обязательно быть на работе. 
Вполне можно работать из дома, а если возникает необходимость в переговорах  - 
обычно вполне хватает скайпа. Многие программисты переезжают в Тайланд или на 
Бали, арендуя виллу с видом на океан, занимаются дайвингом, серфингом, загорают и 
наслаждаются прекрасной жизнью круглый год, работая удаленно. Работа 
программиста позволяет Вам быть свободным, динамичным, и не нужно сидеть в 
офисе.  
 
Мы специально для Вас сделали подборку сайтов, где можно найти удаленную работу. 
Вы можете работать на постоянной основе - сотрудничая с одной компанией, а можете 
брать разовые заказы и отдыхать столько - сколько вам нужно.  
Можно и нужно начать зарабатывать удаленно, можно жить в своей прекрасной стране 
и работать на Америку и Европу.  
 
1. Working Nomads 
http://www.workingnomads.co/jobs 
Система сама предлагает Вам интересные проекты с помощью ежедневной или 
еженедельной рассылки. Главное- педантично отнеситесь к заполнению всех граф 
анкеты исполнителя. 
 
2. Virtual Vocations 
https://www.virtualvocations.com 

http://www.workingnomads.co/jobs
https://www.virtualvocations.com/


Поисковик удаленной работы за границей на собственном примере показывает, 
насколько эффективен аутсорсинг. Все сотрудники VV — удаленные исполнители. 
 
3.We Work Remotely 
https://weworkremotely.com 
Компании, размещающие вакансии на портале, заинтересованы исключительно в 
удаленных исполнителях. Вы удивитесь тому, что 9 из 10 заказчиков, будучи 
миллионерами с большим штатом сотрудников, последних видели только в домашнем 
офисе через скайп. 
  
4. The Muse 
https://www.themuse.com/jobs 
Ресурс предлагает как удаленную, так и «оседлую» офисную работу. Среди вакансий 
Вы встретите предложения таких компаний, как Amazon, Mashable, USA Today Network 
и прочие. 
 
5. Upwork 
https://www.upwork.com 
1,000,000 + нанимателей ищут веб-дизайнеров, копирайтеров, маркетологов и 
программистов. 
 
6. Remotive 
http://jobs.remotive.io 
Еженедельный электронный лист вакансий для копирайтеров, дизайнеров, 
маркетологов, программистов и специалистов технической поддержки. 
 
7. PowerToFly 
https://powertofly.com 
Этот сервис был создан специально для трудоспособных женщин. Находящихся в 
декретном отпуске матерей или тех, кто по тем или иным причинам не может работать 
в офисе полный рабочий день.  
 
8. Freelancermap 
http://www.freelancermap.com 
Работа за границей удаленно для мастеров 2D и 3D арта, аниматоров и, конечно, 
IT-специалистов. 
 
9. Guru 
http://www.guru.com 
Отличное решение для фрилансеров-переводчиков, далее идет стандартный набор 
вакансий: программисты, дизайнеры и менее стандартные для биржи фриланса — 
архитекторы, инженеры. 
 
10. Freelancer 
https://www.freelancer.com 
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Одна из крупнейших бирж фриланса в Мире. Зарегистрированный аккаунт на 
Freelancer предполагает автоматическое снятие оплаты услуг ресурса (со второго 
месяца) с Вашей кредитной карты. Будьте внимательны. 
 
11. Fiverr 
https://www.fiverr.com 
Заграничная биржа фриланса для творческих личностей, предоставляющих услуги по 
интернет-маркетингу, работе с видео и аудио, копирайтингу и дизайну. За выполнение 
заданий платят довольно щедро. 
 
12. FlexJobs 
https://www.flexjobs.com 
Проверенные предложения о работе за границей по 50+ категориям, включая 
занятость на постоянной и временной основах. 
 
13. Career Builder 
http://www.careerbuilder.com 
Крупный сайт вакансий в США. Ищите заказчиков по запросам remote (удаленная) или 
telecommute (дистанционная). 
 
14. Play Attack 
http://www.playattack.com 
Партнерская программа для вебмастеров, блогеров, копирайтеров, SEO и SMM 
специалистов. Компания представляет на выбор 6 проектов. Делится с аффилейтами 
40-55% дохода от привлеченных лидов (посетителей, ставших клиентами). Предлагает 
100+ промо. Выплаты производятся в USD 2 раза в месяц. Переводит на Neteller, Skrill, 
WMR (по курсу на день), WMZ, ePayments, банковский счет и Яндекс Деньги. 
 
15. Authentic Jobs 
https://authenticjobs.com 
Значок Wi-Fi напротив предложения означает удаленную занятость. Портал работы за 
границей называет себя, без ложной скромности, лучшим ресурсом поиска заказчиков 
для дизайнеров, программистов и прочих профи. 
 
16. AngelList 
https://angel.co 
Портал ориентирован на стартапы (1000+ проектов). Молодые и перспективные 
компании всегда нуждаются в грамотных специалистах. 
 
17. Monster 
https://www.monster.com/ 
Сайт поиска удаленной работы в США. Искать работу здесь можно по профессии, 
компании или локации. Кроме того, сайт публикует интересные статьи с советами по 
созданию резюме и прохождении собеседования. 
 
18. freelancehunt.com 
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https://freelancehunt.com 
Фриланс-сервис. Тысячи публикуемых проектов еженедельно, широкий выбор 
специализаций для заказчиков, возможность публикации проектов и конкурсов, 
безопасная работа через Сейф, верификация профиля, удобная и мощная платформа 
с API, безопасность и круглосуточная поддержка - на сервисе бесплатно могут 
работать 
 
19. Free-Lance.ru 
https://www.fl.ru/ 
Предоставляет широкий спектр услуг - от дизайна до менеджмента и консалтинга. 
Может предоставлять услугу "безопасной сделки" посредством собственной 
платежной системы. Позволяет искать как исполнителей на отдельные задачи, так и 
сотрудников на постоянную работу. Есть рейтинг фрилансеров. 
 
20. Weblancer.net 
https://www.weblancer.net/ 
Есть сервис безопасного проведения сделок. Позволяет размещать проекты и 
вакансии,  проводить тендеры и конкурсы. Есть услуга платного размещения проектов. 
Заказчики тоже имеют свой рейтинг, который формируется с учетом общей суммы 
выплат по проектам. 
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ქართული 
 

მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო! უკვე ბევრჯერ ვისუბრეთ იმაზე, რომ შეიძლება იმუშაოთ 
დაშორებით! მაგრამ ყველას არ ესმის რა არის ეს და როგარ არის ეს შესაძლებელი. 
გაგიკვირდებათ, თუ როგორ მალე იცვლება მსოფლიო და როგორი საინტერესო ცვლილებები 
მოჰყვება მას. ამჟამად it სფეროში მომუშავე ადამიანისთვის არაა აუცილებელი იყვნენ 
სამუშაოზე. მთლად საკმარისია სახლიდან მუშაობა, ხოლო თუ საჭირო გახდა გადალაპარაკება - 
ჩვეულებრივ საკმარისია სკაიპის გამოყენება. პროგრამისტების უმეტესობა დაშორებული 
სამუშაოს დახმარებით, საცხოვრებლად გადადან ტაილანდში ან ბალის კუნძულზე, ქირაობენ 
ვილას ოკეანის ხედით, დაკავებული არიან დაივინგით, სორფინგით, ირუჯებიან და ტკბებიან 
ცხოვრებით წლის განმავლობაში. პროგრამისტის პროფესია გაძლევთ შესაძლებლობას იყოთ 
თავისუფალი, დინამიური, და არაა აუცილებელი ოფისში ჯდომა.  
 
ჩვენ სპეციალურად თქვენთვის შევარჩიეთ საიტები, სადაც შეგიძლიათ მოძებნოთ დაშორებული 
სამუშაო. თქვენ შეგიძლიათ მონახოთ მუდმივი სამსახური - ერთ კომპანიასთან 
თანამშრომლობით ან შეგიძლიათ აიღოთ შეკვეთები და დაისვენოთ იმდენი - რამდენსაც 
მოისურვებთ. 
 
1. Working Nomads 
http://www.workingnomads.co/jobs 
სისტემა თვითონ გთავაზობთ საინტერესო პროექტებს, ყოველდღიური ან ყოველკვირეული 
გზავნილების დახმარებით. მთავარია - პედანტურად მოებყარით შემსრულებლის ანკეტის ყველა 
გრაფას. 
 
2. Virtual Vocations 
https://www.virtualvocations.com 
საზღვარგარე დაშორებული სამუშაოს მაძიებელი თავის მაგალითში გვიჩვენებს რამდენად 
ეფექტურია აუთსორთინგი. ყველა თანამშრომელი VV - დაშორებული შემსრულებლები არიან. 
 
3.We Work Remotely 
https://weworkremotely.com 
კომპანიები აქვეყნებენ ვაკანსიებს პორტალზე, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან მარტო 
დაშორებული შემსრულებლებით. გაგიკვირდებათ, რომ 10-დან 9 დამკვეთი, მილიონერები, 
თანამშრომლების დიდი შტატით, ბოლოს თავიანთი თანამშრომლები უნახავთ სახლის ოფისში 
სკაიპიდან. 
 
4. The Muse 
https://www.themuse.com/jobs 
რესურსი გთავაზობთ, როგორც დაშორებულ, ასევე საოფისე სამსახურს. ვაკანსიებს შოროს 
თვენ ნახავთ შემოთავაზებებს ისეთი კომპანიებისგან, როგორიცაა Amazon, Mashable, USA 
Today Network და სხვა 
 
5. Upwork 
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https://www.upwork.com 
1,000,000 + დამკვეთები ეძებენ ვებ-დიზაინერებს, კოპირაიტერებს, მარკეტოლოგებს და 
პროგრამისტებს. 
 
6. Remotive 
http://jobs.remotive.io 
ვაკანსიების ყოველდღიური ელექრონული ფურცელი კოპირაიტერებისთვის, დიზაინერებისთვის, 
მარკეტოლოგებისთვის, პროგრამისტებისთვის და ტექნიკური მხარდაჭერის 
სპეციალისტებისთვის. 
 
7. PowerToFly 
https://powertofly.com 
ეს სერვისი იყო შექმნილი სპეციალურად შრომისმოყვარე ქალებისთვის. რომლებიც არიან 
დეკრეტულ შვებულებაში ან მათთვის, ვისაც არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო ოფისში 
მთელი სამუშაო დღის გატარება. 
 
8. Freelancermap 
http://www.freelancermap.com 
დაშორებული სამსახური საზღვარგარეთ 2D და 3D არტ სპეციალისტებისთვის, 
ანიმატორებისთვის და რა თქმა უნდა IT-სპეციალისტებისთვის. 
 
9. Guru 
http://www.guru.com 
მშვენიერი ამოხსნა ფრილანსერი-თარჯიმნებისთვის, შემდეგ მოდის სტანდარტული ვაკანსიების 
კრებული: პროგრამისტები, დიზაინერები და ბირჟისათვის უფრო ნაკლებად სტანდარტული 
ფრილანსერები - არქიტექტორები, ინჟინრები. 
 
10. Freelancer 
https://www.freelancer.com 
მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფრილანსის ბირჟა. Freelancer-ზე აქაუნთის 
დარეგისტრირების (მეორე თვეს) შემდეგ თქვენი საკრედიტო ბარათიდან ჩამოგეჭრებათ 
პესურსი. ყრადღებით იყავით! 
 
11. Fiverr 
https://www.fiverr.com 
საზღვარგარე ფრილანსის ბირჟა ხელოვანებისთვის, რომლებიც აწვდიან მომსახურებას 
ინტერნეტ-მარენტინგში, ვიდეო და აუდიო სამსახურში, კოპირაიტინგში და დიზაინში. სამსახურის 
შესრულებისთვის კარგად იხდიან. 
 
12. FlexJobs 
https://www.flexjobs.com 
შემოწმებული შემოთავაზებები საზღვარგარე სამსახურისთვის 50+ კატეგორიით, დროებითი და 
მუდმივი დასაქმების ჩათვლით. 
 
13. Career Builder 
http://www.careerbuilder.com 
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ვაკანსიების მსხვილი საიტი აშშ-ში. მოძებნეთ დამკვეთები მოთხოვნით remote (დაშორებული) 
ან telecommute (დისტანციური). 
 
14. Play Attack 
http://www.playattack.com 
პარტნიორული პროგრამა ვებ-ასტერებისთვის, ბლოგერებისთვის, კოპირაიტერებისთვის, SEO 
და SMM სპეციალისტებისთვის. კომპანიისგან წარმოდგენილია 6 პროექტი. აფილიტებით 
აზიარებს მოზიდული ლიდებისგან (სტუმარი, რომელიც გახდა კლიენტი) 40-50% შემოსავალს. 
თვაზობს 100+ პრომოს. გაახდები წარმოებს USD 2-ჯერ თვეში. გადარიცხვას აწარმოებს: 
Neteller, Skrill, WMR (დღიური კურსით), WMZ, ePayments, საბანკო ანგარიში и იანდექს 
ფული. 
 
15. Authentic Jobs 
https://authenticjobs.com 
შემოთავაების გასწვრივ Wi-Fi ნიშანავს დაშორებულ დასაქმებას. საზღვარგარეთ მუშაობის 
პორტალი, თავის თავს უწოდებს, ცრუ მოკრძალების გარეშ, საუკეთესო რესურსს დამკვეთების 
მისაძებნად დიზაინერებისთვის, პროგრამისტებისთვის და სხვა პროფესიებისთვის. 
 
 
16. AngelList 
https://angel.co 
პორტალი ორიენტირებულია სტარტაპებზე (1000+ პროექტი). ახალგაზრდა და პერსპექტიული 
კომპანიები ყოველთვის საჭიროებენ კარგ სპეციალისტებში. 
 
17. Monster 
https://www.monster.com/ 
საიტი დაშორებული სამსახურის ძიებისვის აშშ-ში. აქ შეიძლება მოიძიოთ სამსახური 
პროფესიით, კომპანიით ან ლოკაციით. გარდა ამისა, საიტი აქვეყნებს საინტერესო სტატიებს, 
CV-ების შექმნის და გასაუბრებების გასვლის რჩევებით. 
 
18. freelancehunt.com 
https://freelancehunt.com 
ფრილანს-სერვისი. პროექტების 1000 პუბლიკაცია ყოველდღიურად, სპეციალიზაციის ფართო 
არჩევნით დამკვეთებისთვის, პროექტების და კონკურსების პუბლიკაციის შესაძლებლობით, 
უსაფრთხო მუშაობა სეიფიდან, პროფილის ვერიფიკაცია, მოხერხებული და ძლიერი პლატფორმა 
API-თ, უსაფრთხოება და 24 საათანი მხარდაჭერა. 
 
19. Free-Lance.ru 
https://www.fl.ru/ 
იძლევა მომსახურების ფართო სპექტრს - დიზაინიდან - მენეჯმენტამდე და კონსოლტინგური. 
შეუძლია მოგვაწოდოს მომსახურება “უსაფრთხო შეთანხმება” მსივე საგადასახადო სისტემის 
გამოყენებით. იძლევა საშუალებას მოვიძიოთ, როგორც ცალკეული დავალებების 
შემსრულებლები, ასევე მუდმივი დასაქმების თანამშრომლები. არის ფრილანსერების რეიტინგი. 
 
20. Weblancer.net 
https://www.weblancer.net/ 

http://bit.ly/get55
https://authenticjobs.com/
https://angel.co/
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https://www.weblancer.net/


არის უსაფრთხო შეთანხმებების ჩატარების სერვისი. საშუალებას იძლევა განათავსოთ 
პროექტები და ვაკანსიები, ჩაატაროთ ტენდერეი და კონკურსები. არის პროექტების ფასიანი 
განთავსების საშუალება. დამკვეთევსაც გააჩნიათ თავიანთი რეიტინგი, რომელიც 
ფორმულირდება პროექტების გადახდების მთელი ჯამის გათვალისწინებით. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------ENGLISH------------------------------------------------- 
Hello friends! We told you a lot about working remotely! 
But not everyone understands what it is and how it is generally possible. 



But you will be surprised how quickly the world is changing and what amazing opportunities 
appear in these changes. Now workers in the IT-area are not necessary to be at work. It is 
possible to work from home, and if there is a need for negotiations, usually Skype is enough. 
Many programmers move to Thailand or Bali, renting a villa overlooking the ocean, diving, 
surfing, sunbathing and enjoying a beautiful life all year round, working remotely. The work 
of the programmer allows you to be free, dynamic, and you do not need to sit in the office. 
 
We have specially made for you a selection of sites where you can find remote work. You 
can work on a permanent basis - working with one company, and you can take one-time 
orders and rest as much - as you need. 
You can and should start earning remotely, you can live in your beautiful country and work 
for America and Europe. 
 
1. Working Nomads 
http://www.workingnomads.co/jobs 
The system itself offers you interesting projects via daily or weekly distribution. The main 
thing is to be pedantic about filling in all the graphs of the executor's application form. 
 
2. Virtual Vocations 
https://www.virtualvocations.com 
The remote work search abroad by example shows how effective outsourcing is. All VV 
employees are remote performers. 
 
3.We Work Remotely 
https://weworkremotely.com 
Companies posting jobs on the portal are interested only in remote executors. You will be 
surprised that 9 out of 10 customers, being millionaires with a large staff, saw their 
employees only in the home office via Skype. 
  
4. The Muse 
https://www.themuse.com/jobs 
The resource offers both remote and "sedentary" office work. Among the vacancies you will 
find offers from companies such as Amazon, Mashable, USA Today Network and others. 
 
5. Upwork 
https://www.upwork.com 
1,000,000 + employers are looking for web designers, copywriters, marketers and 
programmers. 
 
6. Remotive 
http://jobs.remotive.io 
Weekly electronic list of vacancies for copywriters, designers, marketers, programmers and 
technical support specialists. 
 
7. PowerToFly 
https://powertofly.com 

http://www.workingnomads.co/jobs
https://www.virtualvocations.com/
https://weworkremotely.com/
https://www.themuse.com/jobs
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This service was created specifically for able-bodied women. Mothers on maternity leave or 
those who for one reason or another cannot work in the office full time. 
 
8. Freelancermap 
http://www.freelancermap.com 
Work abroad remotely for 2D and 3D art masters, animators and, of course, IT specialists. 
 
9. Guru 
http://www.guru.com 
An excellent solution for freelance translators and for the following standard set of 
vacancies: programmers, designers and less standard ones for the freelance exchange - 
architects, engineers. 
 
10. Freelancer 
https://www.freelancer.com 
One of the largest freelance market in the world. A registered Freelancer account assumes 
an automatic withdrawal of the resource services (from the second month) from your credit 
card. Be careful. 
 
11. Fiverr 
https://www.fiverr.com 
Foreign market of freelancing for creative individuals providing services in Internet 
marketing, working with video and audio, copywriting and design. For the performance of 
tasks they pay quite generously. 
 
12. FlexJobs 
https://www.flexjobs.com 
Proven job offers abroad in 50+ categories, including permanent and temporary 
employment. 
 
13. Career Builder 
http://www.careerbuilder.com 
A major job site in the United States. Look for customers by queries "remote" or 
"telecommute" 
 
14. Play Attack 
http://www.playattack.com 
Affiliate program for webmasters, bloggers, copywriters, SEO and SMM specialists. The 
company presents a choice of 6 projects. Share with affiliates 40-55% of revenue from 
attracted leads (visitors who have become customers). Offers 100+ promo. Payments are 
made in USD 2 times a month. Money transferes to Neteller, Skrill, WMR (daily rate), WMZ, 
ePayments, bank account and Yandex Money. 
 
15. Authentic Jobs 
https://authenticjobs.com 

http://www.freelancermap.com/
http://www.guru.com/
https://www.freelancer.com/
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The Wi-Fi icon across from the offer indicates remote busy. The portal of work abroad calls 
itself, without false modesty, the best resource for finding customers for designers, 
programmers and other pros. 
 
16. AngelList 
https://angel.co 
The portal is focused on startups (1000+ projects). Young and promising companies always 
need competent specialists. 
 
17. Monster 
https://www.monster.com/ 
Site of searching for remote work in the United States. You can search for a job here by 
profession, company or location. In addition, the site publishes interesting articles with tips 
on creating a resume and interviewing. 
 
18. freelancehunt.com 
https://freelancehunt.com 
Freelance service. Thousands of published projects weekly, a wide range of specializations 
for customers, the ability to publish projects and competitions, safe work through the Safe, 
profile verification, a convenient and powerful platform with an API, security and 
round-the-clock support - the service can work for free 
 
19. Free-Lance.ru 
https://www.fl.ru/ 
Provides a wide range of services - from design to management and consulting. May provide 
the service "secure transaction" through its own payment system. Allows you to search for 
both performers for individual tasks and employees for permanent work. There is a rating of 
freelancers. 
 
20. Weblancer.net 
https://www.weblancer.net/ 
There is a secure transaction service. Allows you to post projects and vacancies, hold 
tenders and competitions. There is a service of paid placement of projects. Customers also 
have their own rating, which is formed taking into account the total amount of payments on 
projects. 
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