mobilitás
az európai unióban
Segítünk eligazodni!

www.mobilitasazeuban.hu

Továbbtanulást tervezel külföldön, esetleg
szakmai gyakorlat, ösztöndíj-lehetőségek,
munkavállalás vagy önkéntesség érdekel?
Az EURES, Europass, Eurodesk és
Euroguidance munkatársai segítenek
eligazodni a mobilitási lehetőségek között.
A Mobilitás az EU-ban honlappal könnyedén
eljuthatsz ahhoz a szervezethez, amely
a téged érdeklő mobilitási szolgáltatásért,
programért felelős, és arról hiteles,
átfogó tájékoztatást nyújt.
EURES
Az EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat) az uniós
tagállamok, valamint Svájc és az EGT országainak állami
foglalkoztatási szolgálataiból álló információs és tanácsadó
hálózata. Célja az országok közötti munkaerő-áramlás
elősegítése. Fő feladata az információnyújtás és tanácsadás az európai munkaerőpiacon elhelyezkedni kívánó
álláskeresők számára a szabadon betölthető és ellenőrzött álláslehetőségekről, a munkavállalás és megélhetés
körülményeiről. Kapcsolatban áll olyan munkáltatókkal is,
akik más országból érkező munkavállalókat szeretnének
alkalmazni. Az EURES személyre szabott tájékoztatást ad
a biztonságos külföldi munkavállalás legfontosabb tudnivalóiról, a tagállamok munkaerőpiaci helyzetéről, álláslehetőségeiről, a társadalombiztosítási, munkanélküli ellátó
rendszereiről, élet- és munkakörülményeiről. Az EURES
szoros kapcsolatban áll munkáltatókkal és munkaerőközvetítőkkel, valamint együttműködik foglalkoztatási szolgálatokkal, partnerszervezetekkel és
kamarákkal is. A Drop'pin@EURES segítségével
a fiataloknak szóló európai szakmai gyakorlati,
tanulószerződéses gyakorlati képzések, nyelvtanulási, mobilitási és önkéntességi lehetőségek
között lehet keresni.
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Az EURES Magyarország hálózat a külföldi munkavállalásból hazatérők számára is biztosít szolgál
tatásokat és hozzájárul a mielőbbi itthoni elhelyezkedésükhöz, segíti azon magyar állampolgárokat
is, akik külföldön megszerzett munkatapasztalatukat és nyelvtudásukat a hazai munkaerőpiacon
kamatoztatnák.
EURES-portál: eures.europa.eu
EURES Magyarország: eures.munka.hu
E-mail: eures@lab.hu
Facebook: facebook.com/EURESHungary
EURODESK
MAGYARORSZÁG
Az Eurodesk az Európai Bizottság támogatásával működő európai ifjúsági információszolgáltató hálózat, amelynek Európa 34 országában
több mint 1200 regionális és helyi partnere van.
Az Eurodesk helyi partnerei az európai ifjúsági
mobilitási, oktatási, képzési kérdésekről adnak
válaszokat telefonon, e-mailben és személyesen
a fiatalokat érintő témákban. Az információszolgáltatás mellett uniós tárgyú figyelemfelkeltő kampányokat tartanak.
A magyarországi Eurodesk hálózat országos
koordinációja 2016. szeptember 1-től a Tempus
Közalapítvány részeként működik. Az Eurodesk
hálózat gondozza az Európai Bizottság által
fenntartott Európai Ifjúsági Portál magyar nyelvű
aloldalait.
Tempus Közalapítvány
– Eurodesk Magyarország
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Tel.: +36 (1) 237–1300
Honlap: www.eurodesk.hu
E-mail: eurodesk@tpf.hu
Facebook: facebook.com/eurodeskFLP
NEMZETI

EUROPASS KÖZPONT
Az Europass (ún. Europass portfólió) a végzettségek
és kompetenciák összehasonlíthatóságát támogató
egységes rendszer, amely segíti az Európai Unión
belüli munkavállalási mobilitást. Az Europass
portfólió hét dokumentumból áll, amelyből négyet
azok tulajdonosa tölt ki (önéletrajz, motivációs

levél, európai készségútlevél, nyelvi útlevél),
további hármat (oklevélmelléklet, bizonyítványkiegészítő, mobilitási igazolvány) pedig különböző
intézmények bocsátanak az egyén rendelkezésére.
A Nemzeti Europass Központot 2012. május 15-től
a Tempus Közalapítvány működteti.
Tempus Közalapítvány
– Nemzeti Europass Központ
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Tel.: +36-1-236-5050
(elérhető: hétköznap 9–13 óra között)
Honlap: www.europass.hu,
www.tka.hu, www.gyakornokkereso.hu
E-mail: europass@tpf.hu
Facebook: facebook.com/EuropassMagyarorszag
EUROGUIDANCE
MAGYARORSZÁG
Az Euroguidance egy nemzetközi információs központokból álló hálózat, amely 34 ország
tanácsadó szolgálatát köti össze. A szolgáltatás
az európai uniós országokban tanulni vágyóknak
szól. Célja, hogy széles körben megismertesse
az Európa-szerte elérhető tanulási, ösztöndíj és
szakmai gyakorlati lehetőségeket. A Euroguidance
Magyarország az Európai Bizottság támogatásával 2000-ben kezdte meg működését Szegeden.
Jelenleg a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal (NSZFH) szervezeti egységeként látja
el feladatát. A 2014–2020 közötti időszakban az
európai uniós hátteret az ERASMUS+ program
biztosítja. A központ fő célkitűzései: az egész
életen át tartó tanulás, a nemzetközi mobilitás
támogatása, a foglalkoztathatóság elősegítése,
nyelvtanulással kapcsolatos tudnivalók közzététele, ill. a magyar és nemzetközi tanácsadási
projektek népszerűsítése.
A Euroguidance Központ honlapján tájékozódhatnak az európai képzési lehetőségekről, pályázatokról, ösztöndíjakról, gyakornoki lehetőségekről.
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
– Euroguidance Magyarország
1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Honlap: www.euroguidance.hu
E-mail: eg@nive.hu
Facebook: facebook.com/euroguidance.hungary
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