• EURES-fiókot hozhatsz létre magadnak,
önéletrajzot tölthetsz fel, amihez a portálon
regisztrált munkáltatók hozzáférnek.
• Olvashatsz az egyes országok élet- és munkakörülményeiről.
• Drop'pin@EURES: a fiataloknak szóló szakmai
gyakorlati, tanulószerződéses gyakorlati képzésekről, nyelvtanulási, mobilitási és önkéntességi
lehetőségekről;
• A PLOTEUS adatbázisában európai oktatási,
képzési lehetőségekről is tájékozódhatsz.
Célzott mobilitási
programok az Unióban
„Your first EURES Job - Első EURES állásod”
foglalkoztatást elősegítő uniós program
18-35 éveseknek
ec.europa.eu/eures/public/your-first-eures-job-js
ERASMUS fiatal vállalkozóknak:
erasmus-entrepreneurs.eu
Szakmai önéletrajz (CV)
általános elemei
Személyes adatok:
- Név
- Cím
- Telefonszám
- E-mail
- Állampolgárság
- Születési hely, dátum
- Nem
Betölteni kívánt munkakör:
Szakmai tapasztalat:
- Időtartam
- Foglalkozás/beosztás
- Főbb tevékenységek
- Munkáltató neve, címe
- Tevékenység típusa, ágazat

Tanulmányok:
- Időtartam
- Végzettség/képesítés
- Főbb tárgyak/gyakorlati képzés
- Oktatást/képzést nyújtó intézmény neve és típusa
Egyéni készségek, kompetenciák:
- Anyanyelv
- Egyéb nyelv(ek), tudásszint
- További készségek, kompetenciák
Kiegészítő információk, mellékletek:
Europass dokumentumok, önéletrajzi minták:
europass.hu

Kapcsolatba léptél már az EURES-sel?
Kérdéseidre szívesen válaszolunk.
EURES – Az Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portálja:

eures.europa.eu

TANULÁS ÉS
BIZTONSÁGOS
MUNKAVÁLLALÁS AZ
EURÓPAI UNIÓBAN
Tájékoztató diákoknak,
pályakezdő fiataloknak

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.

eures.munka.hu
eures.europa.eu
ec.europa.eu/ploteus
ec.europa.eu/eures/droppin
mobilitasazeuban.hu
euroguidance.hu

TANULÁS EURÓPÁBAN
A sokszínűség nagy érték az európai nemzetek
számára. Az Európai Közösség szerződése
a következő törekvéseket rögzítette:
• oktatók, tanulók mobilitási támogatása;
• az iskolák és a felsőoktatási intézmények
együttműködésének fejlesztése;
• idegen nyelv elsajátításának támogatása;
• diplomák, oklevelek és más végzettségek,
kompetenciák elismerése;
• egész életen át tartó tanulás és a távoktatás
fejlesztése.
Az egyes tagországok maguk irányítják és szabályozzák az oktatást és képzést, ezért eltérően szervezik a tanévet, az oktatás konkrét felépítését,
a tankötelezettséget, a tanterveket és a záróvizsgákat. A különböző intézmények elvárásaival
(pl. tandíj), a felsőoktatási programokkal kapcsolatban mindig a kiválasztott intézménynél érdeklődj!
Oktatási programok az Unióban
Az Erasmus+ az Európai Unió oktatást, képzést,
ifjúsági területet és sportot magában foglaló prog
ramja, amely 2014 és 2020 között 14,7 milliárd
eurót biztosít ezen területek megerősítésére.
A program megvalósítását Magyarországon a
Tempus Közalapítvány (www.tka.hu) koordinálja.
Európai Bizottság, Oktatás
ec.europa.eu/info/education_hu
Erasmus+
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
EU tagállamok képzési rendszerei,
ösztöndíjak, gyakornoki programok
euroguidance.hu

Végzettségek elismertetése
enic-naric.net
oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/meik_oldalak
europass.hu

Tanulás Dániában:
nyidanmark.dk
studyindenmark.dk
ug.dk

Ösztöndíjak
scholarship.hu
scholarshipportal.eu
scholarship-positions.com
studyineurope.eu

Pályaválasztási információk, tanácsadás:
palyaorientacio.munka.hu

Önkéntesség
eplusifjusag.hu
eurodesk.hu
aiesec.hu

Nemzetközi ifjúsági szervezetek,
csereprogramok:
europa.eu/youth/eu_hu

Szakképzés, felnőttképzés
nive.hu
Tanulási lehetőségek Európában:
ec.europa.eu/ploteus
Tanulás Ausztriában:
jugendinfo.at
oead.at
arbeitszimmer.cc
studyinaustria.at
studienwahl.at
Németországi továbbtanulás és kutatás:
daad.de
kursnet.arbeitsagentur.de
studienwahl.de
study-in.de
Tanulás az Egyesült Királyságban:
schoolswebdirectory.co.uk
educationuk.org
ucas.com
britishcouncil.org
Tanulás Svédországban:
studyinsweden.se

Felsőoktatási információk:
felvi.hu

Nemzetközi lehetőségek fiatalok számára:
eurodesk.hu

BIZTONSÁGOS
MUNKAVÁLLALÁS
Miben segíthet neked 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.
A Mobilitás az EU-ban társhálózati együttműködés és honlap (www.mobilitasazeuban.hu)
segítségével könnyedén eljuthatsz ahhoz a
szervezethez, amely a téged érdeklő mobilitási
szolgáltatásért, programért felelős, és arról hiteles,
átfogó tájékoztatást tud nyújtani.
Az EURES-portálon (eures.europa.eu) a következő
lehetőségek közül választhatsz:
• Az EURES állásadatbázisában biztonságos
és ellenőrzött állásajánlatok között kereshetsz.

