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Socialna Evropa

DELODAJALCI
Ali ...
➔➔ ste podjetje s sedežem v državi EU?
➔➔ si prizadevate zaposliti mlade z določenim profilom
in jih ne najdete v svoji državi?
➔➔ ste pripravljeni zaposliti delavce, pripravnike ali vajence
iz drugih držav EU, stare od 18 do 30 let?
➔➔ lahko zagotovite usposabljanje na delovnem mestu
in drugo podporo za zaposlene kandidate?

✓ DA

Ste odgovorili z
na vsa vprašanja?

... potem bi bil lahko odgovor za vas
Tvoja prva zaposlitev EURES!

Tvoja prva zaposlitev EURES je program za mobilne iskalce
zaposlitve, ki ga financira EU in ki delodajalcem pomaga pri iskanju kvalificiranih delavcev, mladim Evropejcem pa pri iskanju
zaposlitve ali priložnosti za usposabljanje na delovnem mestu v
drugi državi članici. Njegov cilj je najti motivirane mlade kandidate
po vsej Evropi za prosta delovna mesta, ki jih je težko zapolniti.
Mala in srednje velika podjetja (MSP) lahko zaprosijo za
finančno podporo za pokritje nekaterih stroškov usposabljanja in pomoč novemu zaposlenemu, pripravniku ali vajencu
pri nastanitvi.

DELODAJALCI
Kaj pa plača in pogoji?
Vsi delodajalci morajo izplačevati plačo in prispevke za
socialno varnost ter druge prispevke v skladu z nacionalno
delovnopravno zakonodajo. Mladim zaposlenim kandidatom
morajo zagotoviti tudi pisno pogodbo o delu za šest mesecev
ali več.

Kako se lahko pridružim programu?
Za najbližjo kontaktno točko in pogoje za sodelovanje
obiščite spletno stran
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
in sledite ustreznim povezavam.

Kje lahko izvem več?
Vodnik – Tvoja prva zaposlitev EURES
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
EURES, Evropski portal za zaposlitveno mobilnost
https://ec.europa.eu/eures
Spletna stran Mladi in mobilnost
http://ec.europa.eu/youthonthemove

Povežite se z nami
@EU_Social
https://www.facebook.com/socialeurope
http://www.flickr.com/photos/socialeurope/
http://www.youtube.com/user/europesocial/
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Tvoja prva zaposlitev EURES
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Socialna Evropa

MLADI ISKALCI ZAPOSLITVE
Ali …
➔➔ ste stari od 18 do 30 let?
➔➔ ste državljan ali zakoniti rezident države EU?
➔➔ ne morete najti zaposlitve ali priložnosti za usposabljanje
v svoji državi?
➔➔ ste se pripravljeni preseliti v drugo državo
EU za najmanj šest mesecev zaradi zaposlitve,
pripravništva ali vajeništva?

✓ DA

Si odgovoril z
na vsa vprašanja?

... potem bi bil lahko odgovor za vas
Tvoja prva zaposlitev EURES!

Tvoja prva zaposlitev EURES je program Evropske unije za
mobilne iskalce zaposlitve, ki mladim pomaga pri iskanju zaposlitve ali priložnosti za vajeništvo ali pripravništvo v drugi državi
članici, delodajalcem pa pri iskanju kvalificirane delovne sile. Njegov cilj je po vsej Evropi najti mlade iskalce zaposlitve in osebe,
ki iščejo usposabljanje na delovnem mestu, za prosta delovna
mesta, ki jih je težko zapolniti.
S programom Tvoja prva zaposlitev EURES lahko dobite
finančno podporo za potne stroške, povezane z razgovorom v
tujini, in tudi za usposabljanje (npr. jezikovne tečaje), priznavanje
kvalifikacij in stroške selitve v tujino.

MLADI ISKALCI ZAPOSLITVE
Kakšne kvalifikacije potrebujem?
Kakršne koli. Program Tvoja prva zaposlitev je na voljo
kandidatom z različnimi stopnjami izobrazbe in/ali
delovnimi izkušnjami.

Kako se prijavim?
Za najbližjo kontaktno točko in pogoje za sodelovanje obiščite
spletno stran:
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
in sledite ustreznim povezavam.

Kje lahko izvem več?
Vodnik – Tvoja prva zaposlitev EURES
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
EURES, Evropski portal za zaposlitveno mobilnost
https://ec.europa.eu/eures
Spletna stran Mladi in mobilnost
http://ec.europa.eu/youthonthemove

Povežite se z nami
@EU_Social
https://www.facebook.com/socialeurope
http://www.flickr.com/photos/socialeurope/
http://www.youtube.com/user/europesocial/
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