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Več kot
10 milijonov
Europass
življenjepisov ...

TE MIKA EVROPA?

Več kot milijon
objavljenih prostih
delovnih mest ...

Več kot 23.000
posredovanih
informacij o možnostih
izobraževanja ...

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je
izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske
komisije. Ljubljana, maj 2011.

Poišči zaposlitev
v Evropi!

Izobražuj se
v Evropi!

Predstavi se
v Evropi!

EURES: poišči zaposlitev v Evropi

EUROGUIDANCE: izobražuj se v Evropi

EUROPASS: predstavi se v Evropi

EURES je mreža javnih služb za zaposlovanje iz držav Evropske
unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švice, ki spodbuja
mednarodno mobilnost delavcev. V okviru mreže deluje več kot
800 svetovalcev v 30 državah.

EUROGUIDANCE je mreža poklicno informativnih centrov v evropskih
državah, ki spodbujajo mednarodno mobilnost posameznikov, učiteljev
in drugih strokovnih delavcev. Pripravlja, zbira in posreduje tudi znanja
in gradiva, ki pomagajo poklicnim svetovalcem pri njihovem delu. Za
neposredno pomoč pri svetovanju ali načrtovanju kariere doma ali v Evropi
se lahko oglasite v katerem od številnih regionalnih centrov za informiranje
in poklicno svetovanje (CIPS-u).

EUROPASS označuje sklop mednarodno dogovorjenih
dokumentov, ki spodbujajo zapis znanj in izkušenj, pridobljenih
v času izobraževanja, z delovnimi izkušnjami ali v prostem
času. S temi dokumenti se lahko jasno in učinkovito predstavite
delodajalcem ali se prijavljate na različne projekte doma, po
Evropi in v svetu. So enake, standardizirane oblike in nosijo skupni
logotip.

Mreža Euroguidance posreduje informacije o možnostih izobraževanja in
usposabljanja v Evropi tudi preko spletnega portala PLOTEUS. Na njem lahko
najdete informacije o naslednjih področjih:

Europass dokumente lahko pridobite v državah Evropske unije,
Evropskega gospodarskega prostora in državah kandidatkah.
Europass dokumenti so:

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Na spletnem portalu Eures lahko iščete prosta delovna mesta
po vsej Evropi, v bazi iskalcev zaposlitve lahko objavite tudi svoj
življenjepis. Na portalu najdete tudi druge informacije, povezane z
zaposlovanjem v evropskih državah:
•
•
•

informacije o delovnih in življenjskih pogojih v posameznih
državah,
informacije o trgu dela v posamezni državi,
informacije o možnostih izobraževanja in usposabljanja ter
drugih novostih, povezanih z mobilnostjo delavcev.

Informacije in kontakt:
http://www.ess.gov.si/eures
http://eures/europa.eu
E: eures@ess.gov.si

možnosti izobraževanja in usposabljanja,
sistemi izobraževanja in usposabljanja,
izmenjave in štipendije,
informacije, potrebne za selitev,
v drugo evropsko državo.

Informacije in kontakt:
http://www.ess.gov.si/ncips/cips
http://ec.europa.eu/ploteus/
E: cips@ess.gov.si

Europass življenjepis,
Europass jezikovna izkaznica,
Europass mobilnost,
Priloga k diplomi,
Priloga k spričevalu.

Informacije in kontakt:
http://www.europass.si
http://europass.cedefop.europa.eu/
E: europass@cpi.si

