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МЛАДИ ХОРА,
ТЪРСЕЩИ РАБОТА
Вие…
➔➔ сте на възраст от 18 до 35 години?
➔➔ сте граждани или законно пребиваващи в държава от ЕС,
Норвегия или Исландия?
➔➔ сте затруднени в намирането на възможности
за работа или обучение в своята държава?
➔➔ желаете да се преместите в друга държава от ЕС,
Норвегия или Исландия най-малко
за шест месеца, за да работите,
да стажувате или да чиракувате?

✓ДА

на всички въпроси?

тогава Твоята първа работа
с EURES може да е решение!

Твоята първа работа с EURES представлява схема на Европейския съюз за трудова мобилност, която помага на младите хора да намират възможност за работа, стажуване или
чиракуване в друга държава — членка на ЕС, Норвегия или
Исландия, а на работодателите — да намират квалифициран персонал. Нейната цел е да намира млади хора, търсещи
работа и възможности за обучение на работното място, за
заемането на трудни за попълване свободни работни места
в цяла Европа.
Чрез схемата Твоята първа работа с EURES можете да получите финансова подкрепа за пътуване за интервю в чужбина,
както и за разходи за обучение (например езикови курсове),
признаване на квалификации и преместване.

МЛАДИ ХОРА,
ТЪРСЕЩИ РАБОТА
От какви квалификации се нуждая?
Схемата „Твоята първа работа с EURES“ е отворена за
кандидати с различна степен на образование и/или
професионален опит.

Как да кандидатствам?
За да откриете най-близкото до Вас звено за контакт
и да научите условията за участие, посетете
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
и следвайте съответните препратки.

Къде мога да намеря
допълнителна информация?
Можете да изтеглите ръководството „Твоята първа работа
с EURES“ от
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob

Присъединете се към нас в социалните
медии
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РАБОТОДАТЕЛИ
Вие…
➔➔ сте предприятие в държава от ЕС, Норвегия или Исландия?
➔➔ търсите да наемете млади хора с определен профил
и не можете да намерите такива във Вашата държава?
➔➔ желаете да наемете работници, стажанти или чираци
на възраст от 18 до 35 години от други държави
от ЕС, Норвегия или Исландия?
➔➔ сте в състояние да предоставите обучение
на работното място и друга подкрепа
за наетите кандидати?

✓ДА

на всички въпроси?

тогава Твоята първа работа
с EURES може да е решение!

Твоята първа работа с EURES представлява схема за
трудова мобилност на Европейския съюз, която помага на
работодателите да намират квалифицирани работници, а на
младите европейци — да намират работа или възможности
за обучение в работна среда в друга държава членка, Норвегия или Исландия. Нейната цел е да намира мотивирани
млади кандидати от цяла Европа за трудни за попълване свободни работни места.
Малките и средните предприятия (МСП) могат да кандидатстват за финансова подкрепа за покриване на някои от
разходите за обучение и за подпомагане на установяването
на новите служители, стажанти или чираци.

РАБОТОДАТЕЛИ
Как стои въпросът със заплащането
и условията?
Работодателите трябва да плащат заплата и социални
осигуривки, или други социални придобивки в съответствие
с националното трудово законодателство. Освен
това те трябва да осигурят писмен трудов договор
с продължителност от най-малко шест месеца.

Как мога да се включа в схемата?
За да откриете най-близкото до Вас звено за контакт
и да научите условията за участие, посетете
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
и следвайте съответните препратки.

Къде мога да намеря
допълнителна информация?
Можете да изтеглите ръководството „Твоята първа
работа с EURES“ от
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
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