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Werken in een ander
land — richt uw blik
op de toekomst
Een mogelijkheid om nieuwe werk- en
levenservaring op te doen. Een nieuwe
taal leren, werkervaring opdoen en uw
communicatieve vaardigheden verbeteren.
Wonen en werken in het buitenland is
ideaal voor iedereen die wat „toegevoegde
waarde” op zijn cv wil hebben.

Wonen en werken in een ander land wordt
onder Europeanen van alle leeftijden steeds
populairder. Mensen zien steeds vaker de
voordelen van het opdoen van werkervaring
in een ander Europees land. Door een tijdje
in het buitenland te werken kunt u veel
ervaring opdoen en vergroot u de kans op het
vinden van een baan in uw eigen land. Het
beginsel van vrij verkeer van werknemers (1)
van de EU wordt gezien als een van de
belangrijkste rechten van de Europese burger.
Dit houdt in dat u naar alle landen van de
EU en Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en
Zwitserland kunt verhuizen. De mogelijkheden
voor gemotiveerde en mobiele werkzoekenden
zijn daarmee eindeloos geworden, en er zijn
meer dan genoeg deskundigen die advies en
informatie kunnen geven.

Beter begrip van andere landen en
culturen. Europa is een werelddeel met
een rijke diversiteit. Als u in een ander land
woont en werkt, kunt u nieuwe culturen
en levensstijlen ontdekken en anderen
natuurlijk iets vertellen over uw eigen land.
Weet u niet zeker of werken in het
buitenland wel iets voor u is? Denk
eens aan seizoenswerk of tijdelijk werk.
Zo hoeft u zich niet vast te leggen met
een langetermijncontract maar kunt u toch
waardevolle ervaring opdoen en nieuwe
mensen ontmoeten.

Nieuwe kennis
en internationale
werkervaring opdoen
kan alleen maar een
voordeel zijn. Deze
gids helpt u uw blik te
richten op Europa.
(1) Hebt u een werkvergunning nodig?
Sommige Europese burgers hebben gedurende een bepaalde periode beperkt toegang tot de Europese arbeidsmarkt. Dit is
afhankelijk van wanneer uw land lid werd van de EU. EURES kan u vertellen voor welke landen vrij verkeer mogelijk is en voor welke
landen u een werkvergunning moet aanvragen.
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Waar u aan moet
denken voor u verhuist
naar het buitenland

De beslissing om te verhuizen naar het buitenland
neemt u natuurlijk niet zomaar. Hieronder volgt
een overzicht van een aantal zaken waar u aan
moet denken voor u de stap zet.
Kunt u werk vinden? Bij het zoeken
naar werk in het buitenland is het goed
om eerst thuis al rond te kijken wat de
mogelijkheden zijn en alvast te beginnen
met solliciteren. Zorg dat u goed uitzoekt in
welke landen vraag is naar werknemers met
uw achtergrond en ervaring, en praat met
deskundigen die op de hoogte zijn van de
situatie op de arbeidsmarkt in die landen.
Vergeet niet dat er meer mogelijkheden
zijn dan direct na uw opleiding aan het
werk te gaan. Dankzij mobiliteit is er onder
andere de mogelijkheid vervolgopleidingen,
beroepsopleidingen en stages te volgen.
Als u merkt dat u niet over de vereiste
ervaring beschikt voor een bepaalde functie,
kunt u eens kijken of u met een studie in
het buitenland de benodigde kennis kunt
opdoen — zo kunt u bovendien een nieuwe
taal leren.
Spreekt u de taal? Uw werkgever zal
waarschijnlijk enige kennis van de taal
eisen, en basiskennis van het Engels
is natuurlijk altijd een voordeel. U kunt
bijvoorbeeld een taalcursus volgen voor u
vertrekt. Ook als dit niet een vereiste is voor
de functie, staat het goed op uw cv.
Worden uw beroepskwalificaties in het
buitenland erkend? Zolang u de benodigde
kwalificaties hebt om in uw eigen land
te werken, kunt u aan de slag in de rest
van Europa. Het beginsel van vrij verkeer
van werknemers houdt in dat u uw werk
in alle landen van de EU en de EER kunt
uitvoeren, maar ga voor alle zekerheid
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na wat de exacte functieomschrijving is
— sommige werkgevers vragen wellicht
bepaalde diploma’s, certificaten en andere
kwalificaties.
Hoe zit het met studiekwalificaties? Er
is momenteel geen universele erkenning
van onderwijskwalificaties in Europa. Dit
betekent dat een werkgever in een bepaald
land onzeker kan zijn over het aannemen
van een werknemer uit een ander land
als hij het kwalificatieniveau niet goed
begrijpt. Het EQF (European Qualifications
Framework — Europees kwalificatiekader)
wordt momenteel geïmplementeerd. Het
doet dienst als een soort „vertaalmachine”
die bedoeld is om nationale kwalificaties
binnen Europa beter herkenbaar te maken.
Zorg er intussen zelf voor dat uw cv zo
duidelijk mogelijk is, en geef aan wat u hebt
geleerd en in hoeverre dit relevant is voor
de functie waarnaar u solliciteert.
Verhuist uw gezin met u mee? Als
Europees burger hebben u en uw gezin
dezelfde rechten als werknemers van de
lidstaat waar u werkt. Uw gezin kan werken
of studeren in het land van bestemming.
Bekijk dus wat hun mogelijkheden zijn voor
u vertrekt.

Wie kan u helpen een
baan in het buitenland te vinden?

U hebt besloten de stap te zetten en nu hebt
u informatie nodig. Er zijn ruim voldoende
bronnen waar u tijdens de hele procedure
terecht kunt voor hulp en advies.
EURES, het Europese banennetwerk.
EURES bestrijkt alle landen van de EU en
de EER plus Zwitserland, en biedt een
brede verscheidenheid aan diensten.
• Het EURES-portaal voor beroepsmobiliteit.
Hier vindt u informatie over vacatures in 31
landen, kunt u een profiel aanmaken en
uw cv registreren en vindt u informatie over
woon- en werkomstandigheden in heel
Europa. U kunt ook contact opnemen met
het contactcentrum van EURES, de „onestop shop” voor gebruikers van het portaal
die tegen problemen aanlopen. Dus als u
bijvoorbeeld hulp nodig hebt bij het aanmaken
van een account, het opstellen van een cv of
het zoeken naar vacatures, zijn de mensen
van het contactcentrum via chat, e-mail,
telefoon of VoIP (Voice over Internet Protocol)
bereikbaar. Ga voor contactgegevens naar
http://eures.europa.eu.
• Een netwerk van EURES-adviseurs. Meer
dan achthonderd EURES-adviseurs in 31
landen werken samen met de nationale
overheidsdiensten voor arbeidsvoorziening
om werkzoekenden informatie te verstrekken
over mobiliteit. Ze zijn bereikbaar via telefoon,
per e-mail of via een persoonlijk gesprek.
• EURES in grensregio’s. Wonen en werken
in twee verschillende landen is de meest
voorkomende vorm van arbeidsmobiliteit.
EURES is actief in grensregio’s in heel
Europa. Informatie voor grenswerkers is
verkrijgbaar via het EURES-portaal en via uw
lokale EURES-adviseur.

Particuliere wervingsbureaus. Particuliere
wervingsbureaus in uw eigen land of het
land van bestemming kunnen u uitgebreide
informatie geven, en bieden een efficiënte
zoekservice voor werkzoekenden. De
adviseurs van deze bureaus kunnen u
helpen bij het doorlopen van de diverse
stadia van het wervingsproces. Controleer
voor u zich aanmeldt of men voor deze
dienstverlening kosten in rekening brengt.
Banenzoekmachines op het internet.
In een aantal banenzoekmachines kunt
u nu uw eigen cv opstellen, een profiel
aanmaken, meldingen over interessante
functieaanbiedingen ontvangen en natuurlijk
vacatures bekijken. Nogmaals, kijk voor
u zich registreert of er kosten in rekening
worden gebracht voor de diensten, en ga
na wat voor functies er geplaatst worden.
Europese mobiliteitsnetwerken. Naast
EURES bestaan er diverse andere
mobiliteitsnetwerken die mogelijk van nut
kunnen zijn. Ga voor een volledige lijst van
Europese mobiliteitsnetwerken naar
http://ec.europa.eu/contact-points.

Let op
Pas op voor bedrijven die u vragen te betalen
voor ze u een lijst met vacatures sturen. Dit is
illegaal. Gebruik een netwerk of organisatie die
goed bekendstaat.
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Wat kan EURES voor u doen?

De diensten van EURES staan gratis ter
beschikking van alle Europese werkzoekenden
— voor, tijdens en na het zoeken van werk. U
kunt bij EURES terecht voor de meest recente
informatie over de arbeidsmarkt en voor advies
tijdens het zoeken naar werk.
Op het EURES-portaal voor
beroepsmobiliteit staan circa één miljoen
vacatures uit heel Europa, plus duizenden
geregistreerde werkgevers. Hier vindt u als
werkzoekende de tools om:
• een profiel aan te maken waarmee u
interessante sectoren of landen kunt
markeren en per e-mail op de hoogte kunt
worden gehouden van relevante vacatures;
• een cv op te stellen en bij te houden in een of
meer taalversies. U kunt het ook op de site
plaatsen, zodat de 20 000 werkgevers die bij
het portaal geregistreerd staan, het kunnen
inzien;

EURES-adviseurs kunnen:
• interessante mogelijkheden aanbevelen op
basis van uw profiel;
• helpen bij uw sollicitatie;
• uw cv doorsturen aan mogelijke werkgevers;
• informatie geven over woon- en
werkomstandigheden in het gastland;
• u helpen u te vestigen in uw nieuwe land
door informatie te geven over accommodatie,
sociale zekerheid, belastingen enzovoort;
• gedetailleerde informatie geven over scholen
en gezondheidszorg voor uw gezin.
De contactgegevens van uw lokale EURESadviseur, evenals meer informatie over de
dienstverlening van EURES, vindt u op het
EURES-portaal.

• informatie te zoeken over wonen en werken
in een land van uw keuze;
• via de evenementenkalender te zoeken
naar Europese banendagen en andere
wervingsevenementen in uw regio;
• contactgegevens te zoeken van uw lokale
EURES-adviseur;
• contact op te nemen met andere
werkzoekenden om tips uit te wisselen over
het zoeken naar werk en over wonen en
werken in het buitenland.
EURES-adviseurs zijn deskundigen met
wie u contact kunt opnemen voor informatie
en advies over het zoeken naar werk en
het verhuizen naar het buitenland. EURESadviseurs zijn speciaal opgeleid op het gebied
van praktische, juridische en administratieve
aspecten van beroepsmobiliteit in Europa.
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EURES-evenementen
Jaarlijks worden er in heel Europa duizenden
EURES-evenementen georganiseerd. De
bekendste zijn de Europese banendagen: de
perfecte omgeving om mogelijke werkgevers te
ontmoeten. Behalve de Europese banendagen
organiseert EURES een aantal conferenties,
seminars en algemene informatiedagen over
mobiliteit. Hier staan EURES-adviseurs klaar met
deskundig advies over het zoeken naar werk
in Europa. Kijk op de evenementenkalender op
het EURES-portaal voor meer informatie over
evenementen bij u in de buurt.

De sollicitatieprocedure

Solliciteren naar een baan
Hebt u een interessante vacature gevonden?
Dan is dit het moment om een sollicitatie op
te stellen waarmee u zich onderscheidt van
andere gegadigden!
Een sollicitatie bestaat doorgaans uit uw cv
en een begeleidende brief. Maar sommige
werkgevers kunnen u ook vragen een
standaardsollicitatieformulier in te vullen.
Denk eraan: dit is de eerste indruk die u op
de werkgever maakt, dus neem de tijd om de
sollicitatie tot in de puntjes te verzorgen!
De begeleidende brief. In de brief
beschrijft u waarom u geïnteresseerd
bent in de functie, wat uw achtergrond is,
waarom u geschikt bent voor de baan en
wat u de werkgever te bieden hebt. Zorg
dat u duidelijk, toegankelijk en ter zake
schrijft.
Voorbereiding op een gesprek. Een
gesprek kan plaatsvinden tijdens een
persoonlijke ontmoeting of per telefoon.
Hoe het ook zij, een grondige voorbereiding
is van essentieel belang. Neem bij een
persoonlijk gesprek in ieder geval voor de
zekerheid de noodzakelijke papieren mee,
zoals uw cv en uw identiteitsbewijs.
• Kennis van het bedrijf. Zorg dat u
informatie hebt over het bedrijf waarmee
u een gesprek aangaat. Bereid een aantal
intelligente vragen over de organisatie voor;
zo geeft u aan dat u uw huiswerk hebt
gedaan.
• Kennis van de functie. De
functieomschrijving geeft de beste indicatie
van datgene waarnaar men tijdens het
gesprek zal peilen. Leggen ze de nadruk
op teamwerk, het vermogen initiatief te
nemen, of misschien flexibiliteit? Laat zien

dat u aan deze vereisten voldoet en geef
concrete voorbeelden van ervaringen uit
het verleden. U beschikt over de benodigde
vaardigheden!
• Verwacht het onverwachte. Er kunnen
lastige of onverwachte vragen worden
gesteld, en het is belangrijk dat u niet in
paniek raakt. Bewijs dat u kalm blijft, ook
als u onder druk staat, en neem even de
tijd om na te denken over de vraag en om
rustig te antwoorden. Het is niet erg als u
het antwoord niet weet; het gaat erom dat
men ziet hoe u uw antwoord formuleert en
wat u zou doen om nieuwe informatie te
vinden.

Het cv
• Zet uw meest recente werkervaring en
kwalificaties bovenaan.
• Gebruik korte zinnen en positieve
bewoordingen. Geef altijd relevante
informatie.
• Zorg dat u de verantwoordelijkheden die
van toepassing zijn op de gewenste
functie belicht, en gebruik actieve
werkwoorden.
• Zorg dat uw cv feitelijk, actueel en juist is.
• Probeer uw cv te beperken tot twee
pagina’s.
• Laat het cv nalezen door iemand
anders, bij voorkeur door iemand die
moedertaalspreker is van de taal waarin u
uw brief schrijft.
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Het EURES-portaal voor
beroepsmobiliteit
Belangrijkste onderdelen
Op de hoofdpagina voor werkzoekenden
kunt u informatie vinden over werken
in het buitenland, voorbereiding op een
sollicitatiegesprek en verhuizen naar een
ander land. Hier krijgt u ook informatie over
opleidings- en trainingsmogelijkheden van
de Europese Commissie in heel Europa.
1

6

Met Een MIJN EURES-account
aanmaken hebt u de mogelijkheid uw cv
op te stellen in verschillende talen, eventueel
in de Europass-indeling. U kunt ook uw
onlinezoekprofielen voor vacatures beheren,
en via e-mail op de hoogte blijven van
interessante vacatures.

2

In Een baan zoeken wordt uitgelegd hoe
u met het EURES-portaal een baan kunt
zoeken.

3

En als u tegen technische problemen
aanloopt, kunt u terecht bij de Helpdesk.
De mensen van het contactcentrum van
EURES staan klaar om uw vragen te
beantwoorden per telefoon, e-mail, of zelfs
VoIP (Voice over Internet Protocol).
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Op de Evenementenkalender ziet u
welke evenementen er binnenkort in
uw regio worden georganiseerd. Zo
ziet u of er banenbeurzen of algemene
informatiebijeenkomsten over mobiliteit
staan gepland met EURES-adviseurs.
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Leven & werken bevat praktische,
juridische en administratieve informatie
over mobiliteit. Hier vindt u ook actuele
trends op de Europese arbeidsmarkt per
land, regio en bedrijfssector. Verder kan
iedereen op het EURES-portaal ook korte
filmpjes bekijken waarin een duidelijk
overzicht wordt gegeven van de woon- en
werkomstandigheden in een bepaald land.
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6 Via Links vindt u andere websites over
Europese beroepsmobiliteit, zoals
nationale openbare diensten voor
arbeidsvoorziening, en een scala aan
publicaties om u te helpen bij het zoeken.
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Nieuwe onderdelen op het EURESportaal
Virtuele banenbeurzen
In alle opzichten een banenbeurs,
maar dan virtueel! U ziet via een
banner op de EURES-startpagina of er
binnenkort beurzen plaatsvinden, u kunt
presentaties bekijken van potentiële
werkgevers, solliciteren naar vacatures en
afspraken maken voor een gesprek met
personeelsverantwoordelijken en EURESadviseurs.
Match and Map
Een instrument dat automatisch de
verstrekte informatie van uw online-cv
koppelt aan de beschikbare vacatures. De
resultaten van de zoekactie geven precies
aan waar u kunt vinden wat u zoekt.
Match and Map zal vanaf 2011 geleidelijk
op het EURES-portaal worden ingevoerd.
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Verhuizen en zich vestigen

Vertrekken uit uw eigen land en aankomen in
een nieuw land kan een spannende ervaring
zijn. U moet wennen aan administratieve
procedures, mensen leren kennen en
misschien een nieuwe taal leren. Neem voor
u vertrekt contact op met uw lokale EURESadviseur voor advies en informatie.
Hier volgen een aantal tips van EURES om u
op weg te helpen.
Verhuizen
• Zorg dat u alles netjes hebt afgerond,
en zeg eventuele contracten met
dienstverleners op.
• Breng de autoriteiten van uw woonplaats
op de hoogte van uw verhuizing als de
lokale regels dit voorschrijven.
• Stuur adreswijzigingen en laat een adres
achter waar nagekomen post naartoe kan
worden gestuurd na uw vertrek.
• Houd belangrijke documenten bij de hand:
een geldig paspoort of een identiteitskaart
en eventueel visa voor uzelf en uw
gezinsleden.
Zich vestigen
• Huisvesting. Het is de moeite waard om vóór
aankomst in uw nieuwe land te onderzoeken
wat de huisvestingsmogelijkheden zijn, zodat
u een idee hebt van plaatsen die passen bij
uw budget en verwachtingen.

• Sociale zekerheid. Alle EU-/
EER-burgers hebben recht op alle
socialezekerheidsvoorzieningen die in het
betreffende land aan een arbeidscontract zijn
verbonden. Sociale voorzieningen zijn onder
andere ziekte- en zwangerschapsverlof,
werkloosheidsuitkeringen en
kinderbijslag, verzekeringen voor
arbeidsongevallen en beroepsziekten,
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
en ouderdomspensioenen. Neem voor
u uit uw land vertrekt contact op met
uw socialezekerheidsinstantie voor alle
benodigde informatie en de vereiste EUformulieren.
• De Europese gezondheidskaart. Deze
kaart is gratis verkrijgbaar voor iedereen
binnen de EU/EER en Zwitserland, en
garandeert dat u recht hebt op dezelfde
noodhulp voor gezondheidszorg in de
openbare sector (artsen, apotheken,
ziekenhuizen e.d.) als inwoners van het
land zelf. Wel moet u zodra u aankomt
in uw nieuwe land een nationale
ziektekostenverzekering regelen.
• Belasting. Europese landen hebben
bilaterale belastingovereenkomsten gesloten
om te voorkomen dat onderdanen in een
andere lidstaat dubbel belasting betalen voor
dezelfde activiteit of hetzelfde inkomen. Neem
voor een persoonlijk advies contact op met
de betrokken autoriteiten in uw eigen land.
• Meer informatie. Op EURES vindt u meer
informatie over deze onderwerpen. Ga naar
de Leven & werken-pagina’s op het EURESportaal of neem contact op met uw lokale
EURES-adviseur.
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Mobiliteit voor ondernemers

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) vormt de
ruggengraat van de Europese economie. Meer
dan 99 procent van de Europese bedrijven valt
onder het mkb. Ze zijn in hoge mate afhankelijk
van de ideeën en motivatie van ondernemers.
Het is dus logisch dat steeds meer Europeanen
overwegen om een eigen bedrijf op te zetten in
een ander land.
Voor iedereen die geïnteresseerd is in het
opzetten van een bedrijf elders in Europa
volgen hier een paar aanbevelingen:

Stel een bedrijfsplan op. Zorg dat u
precies weet wat uw bedrijf gaat doen,
hoeveel het kost om het op te zetten,
hoeveel tijd daarmee gemoeid is, en
welke administratieve procedures u moet
doorlopen. Wacht niet met uw plan tot u in
uw nieuwe land aankomt; in uw eigen land
is het gemakkelijker. Neem contact op met
de lokale kamer van koophandel. Bij veel
van deze instellingen worden er cursussen
aangeboden voor het opstellen van een
uitgebreid bedrijfsplan.
Leer uw nieuwe land kennen. Ga
een paar keer op reis naar het land van
bestemming voor u definitief verhuist.
Leer het banksysteem, de juridische en
administratieve procedures, de mensen en
de cultuur kennen. Moet u een andere taal
leren? Meld u aan voor een cursus in uw
eigen land, zodat u de taal redelijk beheerst
voor u verhuist.
Vraag advies aan een medeondernemer.
Neem contact op met iemand die zelf al
een eigen bedrijf heeft opgezet in het land
van bestemming. Er is geen betere adviseur
te bedenken dan iemand die al heeft
meegemaakt wat u wilt gaan doen.

EURES heeft een netwerk van mensen en
organisaties die u advies kunnen geven bij
het opzetten van een bedrijf. Neem voor meer
informatie contact op met uw lokale EURESadviseur.

Het Enterprise Europe Network helpt kleine
bedrijven te profiteren van de open Europese
markt. Als ondernemer kunt u een grote
hoeveelheid informatie vinden bij een van de
572 aangesloten organisaties in heel de EU en
daarbuiten. Ga naar
enterprise-europe-network.ec.europa.eu
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Grensoverschrijdende
arbeidsmarkten

Een grensoverschrijdende arbeidsmarkt is
een gebied waarin werknemers wonen in het
ene land en dagelijks of wekelijks reizen naar
een buurland. Deze regeling is in heel Europa
populair. Meer dan 600 000 mensen werken
in een ander Europees land dan waarin ze
wonen.
Grenswerken heeft verschillende voordelen:
De arbeidsmarkt in het buurland kan
sterker zijn dan in uw eigen land.
Uw gezin hoeft niet mee te verhuizen, dus
uw partner kan zijn of haar baan houden,
en de kinderen kunnen in hun eigen land
naar school.
Ziektekostenverzekeringen en
socialezekerheidsregelingen kunnen
doorgaans in uw eigen land worden
aangehouden, waardoor de hele procedure
eenvoudiger wordt.
Grenswerken levert natuurlijk wel een aantal
complicaties op. Werknemers hebben dagelijks
te maken met verschillende administratieve
en juridische praktijken, maar er zijn diverse
diensten om grenswerkers met deze
problemen te helpen.
EURES is actief in meer dan twintig
grensoverschrijdende partnerschappen in meer
dan 13 landen en brengt overheidsdiensten
voor arbeidsvoorziening met elkaar in contact
zodat de informatie en coördinatie tussen
landen wordt afgestemd.
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In grensregio’s kan EURES:
werkzoekenden koppelen aan vacatures in
een buurland;
informatie bieden over wonen en werken
in twee verschillende Europese landen en
helpen met de juridische, administratieve en
praktische aspecten;
de arbeidsmarkt in beide landen volgen,
en werkzoekenden zo actuele vacatureinformatie bieden.

Waar vindt u EURES in Europa?

EU-landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk,
Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk,
Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden;
EER-landen: EU-27 + Noorwegen, IJsland, Liechtenstein;
Zwitserland;
EURES in grensregio’s.
Bent u op zoek naar de dichtstbijzijnde EURES-adviseur?
Ga naar http://eures.europa.eu
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De toegevoegde waarde
van EURES

Een persoonlijke, professionele dienst
De meer dan 800 EURES-adviseurs in 31
landen zijn deskundigen op het gebied van
mobiliteit op de Europese arbeidsmarkt. Ze
staan voor u klaar om u persoonlijk advies
te geven, afgestemd op uw vaardigheden,
kwalificaties en gewenste functie, en om
ervoor te zorgen dat u gedurende uw overstap
ondersteuning krijgt. Contactgegevens van uw
lokale EURES-adviseur vindt u op het EURESportaal.
Europese banendagen
Sinds 2005 organiseren de Europese
Commissie en EURES — in samenwerking met
een hele reeks organisaties die geïnteresseerd
zijn in mobiliteit op de arbeidsmarkt — de
Europese banendagen. In de loop van de
eerste sessie van Europese banendagen
in september 2006 werden in meer dan
driehonderd Europese steden circa vijfhonderd
evenementen georganiseerd, waar duizenden
werkzoekenden en werkgevers op afkwamen.
Het succes van deze eerste activiteiten was
voor de Europese Commissie aanleiding om de
evenementen jaarlijks te herhalen.
Een Europese banendag biedt een
ontmoetingsplek voor werkgevers en
werkzoekenden, en er worden workshops,
seminars en debatten aangeboden op
het gebied van mobiliteit op de Europese
arbeidsmarkt. Deelnemers kunnen hun plannen
bespreken en vragen stellen aan diverse
deskundigen, onder wie uiteraard ook EURESadviseurs.
Deze activiteiten hebben elke Europeaan die
belangstelling heeft om zich elders te vestigen
gegarandeerd iets te bieden. Kijk op de
evenementenkalender op het EURES-portaal
voor meer informatie over evenementen bij u in
de buurt.
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Na afronding van hun studie besloten Agne
en Remigijus uit Klaipeda (Litouwen) dat ze
werkervaring wilden opdoen in een land waar
ze hun talenkennis konden uitbreiden en een
goed salaris konden verdienen. Tijdens haar
zoektocht op internet ontdekte Agne EURES,
en ze besloot contact op te nemen met
EURES-adviseur Margarita Mankute. Niet lang
daarna zijn Agne en Remigijus begonnen aan
een nieuw avontuur in Noorwegen, in dienst
bij een schoonmaakbedrijf in een skigebied
in Hemsedal, ongeveer 230 kilometer van
Oslo. Agne en Remigijus hebben het prima
naar hun zin in Noorwegen: „Het is een mooi
land met vriendelijke mensen — we hebben
helemaal geen probleem gehad om ons hier
thuis te voelen! Onze EURES-adviseur stond elk
moment voor ons klaar, en zo was de verhuizing
heel eenvoudig.”

Anekdotes

Werkgever
„gem heeft een wereldwijde klantenkring, gaande van Microsoft,
Clearwire, Cisco en Electronic Arts tot King.com. We bieden
hiervoor ondersteuning in 29 verschillende talen. EURESadviseurs zijn ons uiterst behulpzaam bij het vinden van
medewerkers met specifieke taalvaardigheden.”
Marcella McKeever, hoofd Personeelszaken, gem, Belfast,
Noord-Ierland

Werknemer
„Een student geneeskunde heeft niet veel tijd om ervaring in het buitenland op te doen, maar via
EURES kreeg ik de mogelijkheid om mijn droom te verwezenlijken. Dankzij mijn stage in het Verenigd
Koninkrijk heb ik niet alleen mijn Engels verbeterd en veel over de Britse gezondheidszorg geleerd,
maar heb ik ook kennisgemaakt met geweldige mensen waardoor ik me meteen thuis voelde.”
Laura Zanisi, student geneeskunde, Italië

Europese Commissie
Een baan zoeken in Europa — een gids voor werkzoekenden
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Deze publicatie is beschikbaar op papier in alle officiële talen van de EU en in het IJslands en het Noors.
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