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TÁJÉKOZTATÓ MUNKÁLTATÓK RÉSZÉRE
a YOUR FIRST EURES JOB (YFEJ) - az Első EURES-állásod,
célzott munkaerőpiaci mobilitást ösztönző programról
[ 2019. március 28. ]

A YOUR FIRST EURES JOB (YFEJ) programot az Európai Bizottság indította el azzal a céllal, hogy
támogassa a fiatalok munkaerőpiaci mobilitását, és pénzügyi támogatással hozzásegítse őket ahhoz,
hogy egy – származási országuktól eltérő – uniós tagállamban álláshoz jussanak, illetve gyakornoki
programban vehessenek részt.
A programban valamennyi gazdasági szektor EU-ban bejegyzett munkáltatója részt vehet függetlenül attól, hogy az adott tagállam EURES-hálózata részt vesz-e megvalósítóként a projektben -,
de pénzügyi támogatásban csak a kis- és középvállalkozások (kevesebb, mint 250 fő foglalkoztatott)
részesülhetnek.
A program az alábbiak szerint nyújt támogatást a munkáltatóknak:


A munkáltatók integrációs költségeinek (pl. nyelvi képzés, szakmai továbbképzés)
megtérítése újonnan felvett más tagállambeli fiatal munkavállalók, gyakornokok esetén.

Hogyan vehet részt a programban és igényelhet támogatást?





A YFEJ programot vezető konzorciumok működtetik, melyben különféle tagállami
foglalkoztatási szolgálatok, munkaerőpiaci szervezetek is együttműködnek.
Minden konzorcium egyaránt nyújt információt és biztosít toborzási és közvetítési
támogatásokat minden EU/EGT-országból érdeklődő álláskeresőnek és munkaadónak.
A programra pályázni a támogatandó tevékenységek megkezdése előtt kell, a
költségelszámolás minden esetben utólagos.
Mindegyik EU/EGT-országból lehet más országban történő részvételre pályázni, így
Magyarországról külföldre és külföldről Magyarországra is.

Az EURES Magyarország hálózat munkatársai a YFEJ programról csupán felvilágosítást adnak,
azonban a YFEJ programot lebonyolító konzorciumokban nem vesznek részt. A regisztráció,
programban való részvétel, közvetítési szolgáltatások és anyagi támogatás igénylése ügyében
minden esetben a pályázni kívánó által szabadon választott vezető konzorciumokhoz és
együttműködő foglalkoztatási szolgálatokhoz szükséges fordulni.

Fontos tudni, hogy részvételhez szükséges regisztrációhoz, pályázati űrlapok kitöltéséhez, a
kapcsolattartáshoz, valamint a más uniós tagállamban történő munkavégzéshez is az adott ország
hivatalos nyelvének (de legalább az angol nyelvnek) megfelelő szintű tudása feltétlenül szükséges.
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Vezető konzorciumok
KONZORCIUMOK

HIVATALOS YFEJ WEBOLDALUK

Olaszország

angol / francia / olasz

Svédország

angol / svéd

Franciaország

francia / olasz / német / spanyol

Németország

német

További hivatalos tájékoztatók a programról







YOUR FIRST EURES JOB magyar nyelvű tájékoztató az EURES-portálon
YOUR FIRST EURES JOB magyar nyelvű tájékoztató az Európai Bizottság portálján
Az első EURES-állásod - Szórólap (magyarul)
List of Your first EURES job Employment Services.pdf (angolul)
Az első EURES-állásod - Útmutató.pdf (magyarul)
Gyakran ismételt kérdések.pdf (magyarul)

A leendő munkavállaló megtalálásához sok sikert kívánunk!

EURES Magyarország hálózat

