Sieć Europejskich
Ofert Pracy online
www.eures.praca.gov.pl

www.eures.europa.eu
EURES w mediach społecznościowych
You tube – www.youtube.com/user/EURESjob
Facebook – www.facebook.com/EURESjobs
Twitter – www.twitter.com/EURESjob
Linked – www.linkedin.com/company/eures
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Obecna sytuacja epidemiologiczna powoduje, że podjęcie pracy za granicą wiąże
się z ryzykiem zarażenia się koronawirusem SARS-CoV-2. Dlatego przed wyjazdem do pracy za granicą należy sprawdzić aktualne informacje, dotyczące wjazdu
na terytorium państwa EOG, na terenie którego ma nastąpić zatrudnienie.
Zalecamy zapoznanie się z informacjami na stronie internetowej Komisji Europejskiej
https://reopen.europa.eu/pl oraz informacjami publikowanymi na stronie Ministerstwa Spraw
Zagranicznych https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych.
Sieć EURES1 świadczy usługi w zakresie unijnego pośrednictwa pracy oraz informowania o warunkach życia i pracy w EOG2 oraz wspiera poszukujących pracy przed procesem rekrutacji,
w jego trakcie i po nim.
Usługi sieci EURES są także dostępne w Internecie.

CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ ONLINE
Europejski Portal Mobilności Zawodowej – www.eures.europa.eu
aktualne oferty pracy w EOG, w tym w Polsce
(oferty pochodzą z urzędów pracy i innych organizacji członkowskich i partnerskich EURES)
rejestracja kwaliﬁkacji, umiejętności i doświadczenia w internetowej bazie CV
dostępnej dla zarejestrowanych pracodawców z EOG
Europejski Paszport Umiejętności
informacje o warunkach życia i pracy w EOG
informacje o europejskich rynkach pracy, zawodach nadwyżkowych i deﬁcytowych w EOG
kalendarz wydarzeń EURES w EOG
porady i wskazówki dla absolwentów
portal prowadzi Komisja Europejska w językach narodowych państw EOG.
1

Sieć EURES (Europejska Sieć Służb Zatrudnienia) powstała w 1993 r. i jest siecią współpracy Komisji
Europejskiej, administracji publicznych na szczeblu centralnym, publicznych służb zatrudnienia oraz
innych wyznaczonych podmiotów krajowych, regionalnych i lokalnych z państw członkowskich EOG.
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Dla celów ulotki skrót EOG odnosi się do państw członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii,
Liechtensteinu oraz Szwajcarii.
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Europejskie Dni Pracy online – www.europeanjobdays.eu
Europejska platforma informatyczna dla poszukujących pracy za granicą
jest okazją do spotkania z potencjalnymi pracodawcami i doradcami
EURES za pośrednictwem Internetu. Internauci mogą skorzystać
z ofert pracy, rozmów kwaliﬁkacyjnych z pracodawcami, czatów itp.
a także uzyskać wiedzę z zakresu europejskiej mobilności zawodowej
podczas webinariów.

Krajowa strona internetowa EURES – www.eures.praca.gov.pl
informacje o sieci EURES
informacje o szukaniu pracy w EOG
zagraniczne oferty pracy ogłaszane w ramach sieci EURES
przez wojewódzkie urzędy pracy oraz Ochotnicze Hufce Pracy
informacje o warunkach życia i pracy w EOG
kalendarz wydarzeń organizowanych przez sieć EURES
w Polsce
informacje o partnerstwach transgranicznych EURES
w Polsce
stronę prowadzi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
Usługi sieci EURES w Polsce świadczą:
wojewódzkie urzędy pracy
powiatowe urzędy pracy
wojewódzkie komendy Ochotniczych Hufców Pracy
centra edukacji i pracy młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy
podmioty akredytowane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Sieć doradców i asystentów EURES obejmuje obszar całej Polski.
Dane kontaktowe do doradców i asystentów EURES znajdziesz na stronie
www.eures.praca.gov.pl w zakładce Skontaktuj sie z nami/Kadra EURES.
Możesz porozmawiać z doradcą EURES wykorzystując internetowy czat
online na stronie www.eures.europa.eu dostępny w zakładce: Jestem
osobą poszukującą pracy / Skontaktuj się z doradcą EURES / czat
z doradcami EURES

Departament Rynku Pracy
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
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