ERASMUS+ je program EÚ na podporu vzdelávania,
odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe.
erasmusplus.sk
Eurodesk ponúka komplexné informácie o vzdelávacích mobilitách a nových príležitostiach pre
mladých ľudí a pracovníkov s mládežou.

Spoznaj EURES!
Sieť EURES podporuje pracovnú mobilitu a uľahčuje voľný pohyb pracovníkov v rámci členských krajín
EÚ/EHP a Švajčiarska.
Služby siete EURES sú bezplatné.

eurodesk.sk

Národný projekt Spoločne hľadáme prácu II. sa realizuje vďaka podpore
z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
www.employment.gov.sk • www.esf.gov.sk • www.ludskezdroje.gov.sk

ŠTUDUJ, PRACUJ
A SPOZNÁVAJ EURÓPU

Euroguidance podporuje medzinárodnú mobilitu
v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.
euroguidance.sk
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže - pripravuje a riadi množstvo zaujímavých programov
a projektov pre mladých ľudí a pracovníkov
s mládežou.
iuventa.sk
SAAIC - Slovenská akademická asociácia pre
medzinárodnú spoluprácu - sa zameriava na
podporu mobility prostredníctvom grantov.

Máš otázky?
Kontaktuj EURES poradcu.

saaic.sk
SAIA - Slovenská akademická informačná agentúra - ponúka akademické štipendijné pobyty
a poradenstvo pre záujemcov o štúdium v zahraničí.
saia.sk

eures.sk

europeanjobdays.eu

eures.europa.eu

Sleduj nás na sociálnych sieťach!

eures.sk
eures.europa.eu

CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum - je cestou k dobrovoľníckej činnosti.
dobrovolnictvo.sk

Buď úspešný
na európskom trhu práce!

EURES SLOVAKIA

Sieť EURES - Európske služby zamestnanosti ponúka:
• bezplatnú databázu overených pracovných
ponúk v členských krajinách EÚ/EHP,
• sezónne pracovné príležitosti,
• užitočné informácie o situácii na trhu práce
a o životných a pracovných podmienkach,
• prehľad výberových pohovorov a náborových
projektov,
• praktické rady pre tvorbu životopisov,
• informácie na čo nezabudnúť pri odchode za
prácou do zahraničia a pri návrate na Slovensko.
eures.sk
eures.europa.eu

Program finančnej podpory mobility mladých Targeted Mobility Scheme TMS - je určený mladým
ľuďom vo veku 18-35 rokov, ktorým poskytuje osobitnú pomoc pri hľadaní práce, stáže alebo učňovskej
prípravy v inej krajine EÚ. Financuje jazykové kurzy,
uznávanie odborných kvalifikácií, náklady spojené
s cestou na pohovor, ako aj náklady na presťahovanie za prácou do inej krajiny. Pomôže ti naštartovať
kariéru a financovať časť výdavkov spojených
s prácou v členskom štáte EÚ.
ec.europa.eu/eures/public/targeted-mobility-scheme-js
Životopis je tvoja vizitka. Ak si hľadáš prácu v Európe,
potrebuješ kvalitný životopis, ktorý zaujme. Využi online
nástroj EUROPASS a vytvor si profil, ktorý ti umožní
efektívne prezentovať svoje zručnosti a kvalifikáciu vo
všetkých krajinách Európy. Nájdeš tu prehľad študijných
príležitostí a pomoc pri hľadaní nových vzdelávacích
možností v celej Európe.
europa.eu/europass

Európske dni pracovných príležitostí ti umožnia
skontaktovať sa s tvojím budúcim európskym
zamestnávateľom prostredníctvom online
platformy European Job Days.
Získaj:
• možnosť uchádzať sa o pracovné miesta,
• informácie o živote a pracovných podmienkach
v Európe,
• užitočné rady od poradcov siete EURES.
Ako na to? Vyber si konkrétne virtuálne podujatie,
zaregistruj sa a v čase konania buď pripojený!

Regulované povolania vyžadujú uznanie akademic
kého vzdelania a odbornej kvalifikácie. Na ich
výkon musia byť splnené špeciálne požiadavky, napr. odborné vzdelanie, špeciálne skúšky,
registrácia na príslušnom profesijnom orgáne.
Chceš vykonávať povolanie, ktoré je regulované? Obráť sa na vybrané kontaktné centrum siete
ENIC-NARIC v cieľovej krajine.

europeanjobdays.eu

enic-naric.net

Hľadáš zaujímavé výzvy a príležitosti
v Európe? Čaká ťa množstvo stáží,
vzdelávacích programov, mobilitných
projektov, štipendijných
a dobrovoľníckych pobytov.

Európsky portál pre mládež ponúka tipy a rady
z rôznych oblastí života ako napr. dobrovoľníctvo, zamestnanie, vzdelávanie, kultúra, sociálne začlenenie alebo cestovanie.
europa.eu/youth
Európsky zbor solidarity ti umožní spojiť dobrovoľníctvo s cestovaním a spoznávaním nových
krajín. Máš 18 až 30 rokov a hľadáš príležitosti na
pomoc širšej komunite? Zapoj sa do projektov
prínosných pre komunity v zahraničí alebo
v tvojej domovskej krajine. Získaš inšpiratívne
skúsenosti, príležitosti rozvíjať svoje zručnosti
a kompetencie v oblasti dobrovoľníctva, stážových pobytov, práce a solidarity.
europa.eu/youth/solidarity

Štúdium a práca v zahraničí výrazne zlepší
tvoje komunikačné, jazykové a sociálne
zručnosti. Prínosy zo skúseností z pobytu
v zahraničí sú nenahraditeľné!

