INFORMÁCIÓKAT ÉS TANÁCSOKAT
KAPHAT AZZAL KAPCSOLATBAN, HOGY
• hol található az cég elvárásainak
megfelelő munkaerő,
• milyen stratégiát és gyakorlati lépéseket
érdemes alkalmazni a sikeres toborzáshoz,
• hogyan célszerű a betölthető pozíció
leírását megfogalmazni,
• hogyan és milyen felületeken terjesztheti
hatékonyan álláshirdetéseit,

AZ EURES
SZOLGÁLTATÁSAI
MUNKÁLTATÓKNAK

• hogyan vehet részt hazai és európai
állásbörzéken, toborzási eseményeken,
• hogyan jelentheti be munkaerőigényét
hivatalosan a Nemzeti Foglalkoztatási
Szolgálatnál (NFSZ),
• hogyan töltheti fel álláshirdetését
a Virtuális Munkaerőpiac Portálra,
• hogyan ajánlhatja állását az európai uniós
állampolgárok figyelmébe, és teheti közzé
térítésmentesen és a legegyszerűbben
álláshirdetését Európa legnagyobb
állásadatbázisában.

KAPCSOLATBA LÉPETT MÁR AZ EURES-SEL?
KÉRDÉSEIRE SZÍVESEN VÁLASZOLUNK.
EURES – Az Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portálja:

eures.europa.eu
European Job Days – Európai Állásbörzék:

europeanjobdays.eu
EURES Magyarország hálózat weboldala: eures.munka.hu
E-mail: eures@lab.hu
Facebook: facebook.com/EURESHungary
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat: nfsz.munka.hu
Virtuális Munkaerőpiac Portál: vmp.munka.hu

Kiadó:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Foglalkoztatási Szolgálat Főosztály
EURES Nemzeti Koordinációs Iroda
2017.

MUNKAERŐ TOBORZÁSA
AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL

MI AZ EURES?
Az EURES (European Employment
Services – Európai Foglalkoztatási Szolgálat)
az uniós tagállamok, valamint Svájc
és az EGT országainak foglalkoztatási
szolgálataiból álló információs és tanácsadó
hálózat, amelynek célja az országok közötti
munkaerő-áramlás elősegítése.

AZ EURES SZOLGÁLTATÁSAIVAL:
• Európa legnagyobb álláspiacán hirdethet magyar
vagy akár más nyelveken is. Állásajánlatai
eljuthatnak az EU/EGT-országok szakképzett
munkavállalóihoz és a külföldről hazatérni készülő,
magyarországi elhelyezkedési lehetőségeket
keresőkhöz.
•

Közvetlen kapcsolatba léphet a munkavállalókkal,
álláskeresőkkel, a jelöltek pedig közvetlenül
jelentkezhetnek a meghirdetett pozícióira.

•

Részt vehet az Európai Állásnapokon
(European Job Days), hazai és külföldi
toborzási eseményeken.

•

Karrierlehetőségei megjelenhetnek
az EURES-hálózat közösségi médiájában.

•

Kapcsolatba léphet más munkaerő-piaci
szereplőkkel és szervezetekkel

•

Igényeire szabott segítséget kaphat a munkaerő
kiválasztásához, toborzáshoz, a munkavállalók
felkészítéséhez és beilleszkedéséhez.

•

Az EURES szolgáltatásait
térítésmentesen veheti igénybe.

MIELŐTT MUNKAERŐT TOBOROZNA
Ha a vállalata nehezen talál megfelelő, szakképzett
munkaerőt, esetleg magas szintű idegen nyelvismerettel rendelkező, tapasztalt munkavállalókra lenne
szüksége, az EURES az Önök segítségére lehet.
Mielőtt munkaerőt toborozna az Európai Unió és az
EGT országaiból, érdemes konzultálnia a munkaerőigényéről a cége, vállalkozása székhely szerinti
illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályával
és az EURES Magyarország hálózat tanácsadóival.

