
Kim jesteśmy?
Europejską sieć EURES tworzą publiczne służby zatrudnienia 

z krajów EOG1 oraz inne organizacje regionalne, krajowe 

i europejskie, działające w obszarze zatrudnienia.

Sieć EURES została powołana w 1993 r. przez Komisję Euro-

pejską, aby wspierać mobilność pracowników na europejskim 

rynku pracy.

EURES świadczy usługi w zakresie unijnego pośrednictwa pra-

cy i informowania w zakresie warunków życia i pracy w EOG.

Usługi sieci EURES w Polsce świadczą:

   wojewódzkie urzędy pracy

   powiatowe urzędy pracy

   wojewódzkie komendy Ochotniczych Hufców Pracy

    centra edukacji i pracy młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy

     podmioty akredytowane przez Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej

Usługi EURES dla bezrobotnych i poszukujących pracy 

są bezpłatne

Dlaczego Eures?

Usługi EURES 

dla poszukujących pracy

 Praca w EOG

   wsparcie w poszukiwaniu pracy za granicą

    zagraniczne oferty pracy na Europejskim Portalu Mobilności 

Zawodowej oraz na krajowej stronie internetowej EURES

    możliwość zamieszczenia CV w bazie na Europejskim Portalu 

Mobilności Zawodowej

   rekrutacje do pracy za granicą w wybranych zawodach

   pomoc w przygotowaniu CV

    możliwość wzięcia udziału w międzynarodowych targach 

pracy i innych wydarzeniach rekrutacyjnych na terenie Polski

    dostęp do Europejskich Dni Pracy na terenie Polski oraz za 

granicą (stacjonarnych i online)

    dostęp do inicjatyw i programów wspierających zatrud-

nienie młodzieży na poziomie Unii Europejskiej

 Doradztwo w zakresie mobilności 

zawodowej pracowników

   informacje na temat warunków życia i pracy w krajach EOG

    informacje o statystykach na regionalnych rynkach pracy 

w EOG (zawody nadwyżkowe i deficytowe)

   Europejski Paszport Umiejętności

   życiorys w formacie Europass

Programy wspierające 

mobilność młodzieży
Dostęp do inicjatyw i programów wspierających 

zatrudnienie młodzieży w Unii Europejskiej (UE)

np. Twoja pierwsza praca z EURES

Inne unijne sieci, programy, projekty wspierające 

mobilność zawodową młodzieży (podejmowanie 

nauki lub pracy):

 Erasmus+ –  program UE w dziedzinie edukacji, 

szkoleń, młodzieży i sportu 

na lata 2014–2020

www.erasmusplus.org.pl

 Eurodesk –   program dla młodzieży, 

osób pracujących z młodzieżą 

i organizacji młodzieżowych

www.eurodesk.pl

Europass CV  – zapewnia obywatelom wszystkich 

państw UE równe szanse w przedstawianiu 

kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

w sposób zrozumiały w Europie

www.europass.org.pl

 Europejski P ortal Młodzieżowy – informacje 

o możliwościach nauki, pracy, 

kultury, integracji społecznej 

dla młodych ludzi w całej Europie 

www.europa.eu/youth/EU_pl

1  Dla celów ulotki skrót EOG odnosi się do państw Unii Europejskiej, Norwegii, 

Islandii, Liechtensteinu oraz Szwajcarii

  Jakość – oferty pracy z sieci EURES spełniają standardy 

jakości, a udzielane informacje pochodzą z wiarygodnych źródeł

  Mobilność na sprawiedliwych zasadach – europejski 

rynek pracy jest otwarty dla wszystkich obywateli EOG. EURES 

umożliwia poszukującym pracy i pracodawcom korzystanie z tego 

rynku w poszanowaniu obowiązujących zasad i standardów pracy

   Szansa – mobilność pracowników jest szansą 

dla wszystkich. EURES oferuje poszukującym pracy 

szansę na poszerzenie horyzontów



Europejskie Służby Zatrudnienia

www.eures.europa.eu

www.europeanjobdays.eu

www.eures.praca.gov.pl

Sprawdź

Usługi EURES online

Europejski Portal Mobilności Zawodowej  

www.eures.europa.eu

    aktualne oferty pracy w EOG, w tym w Polsce (oferty 

pochodzą z urzędów pracy i organizacji partnerskich EURES)

   rejestracja kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia w 

internetowej bazie CV dostępnej dla zarejestrowanych 

pracodawców z EOG

   Europejski Paszport Umiejętności

   informacje o warunkach życia i pracy w EOG

   informacje o europejskich rynkach pracy, zawodach 

nadwyżkowych i deficytowych w EOG

   kalendarz wydarzeń EURES w EOG

   porady i wskazówki dla absolwentów

   indywidualne konto internetowe

   newsletter „EURES i Ty” 

   portal EURES prowadzi Komisja Europejska w językach 

narodowych państw EOG

Europejskie Dni Pracy Online

www.europeanjobdays.eu
Europejska platforma umożliwia zaprezentowanie się 

pracodawcom z zagranicy ze swojego komputera nie 

wychodząc z domu. Dla poszukujących pracy za granicą 

jest okazją do spotkania z potencjalnymi pracodawcami 

i doradcami EURES za pośrednictwem Internetu. Internauci 

mogą skorzystać z ofert pracy, rozmów kwalifikacyjnych 

z pracodawcami, czatów itp. a także uzyskać wiedzę z zakresu 

europejskiej mobilności zawodowej podczas webinariów

Drop-pin@EURES – wstąp i zajdź daleko  

www.ec.europa.eu/eures/droppin
Platforma do wyszukiwania staży, programów przyuczania 

do zawodu i praktyk zawodowych. Jeżeli szukasz pracy, 

praktyki, stażu wówczas portal ten może być odpowiedni 

dla Ciebie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Rynku Pracy

Jak się z nami skontaktować?

Dane teleadresowe do podmiotów uprawnionych do świadczenia usług 

sieci EURES znajdziesz na stronie internetowej

www.eures.praca.gov.pl 

w zakładce Skontaktuj się z nami / Instytucje

Dane teleadresowe do doradców i asystentów EURES znajdziesz na 

stronie internetowej

www.eures.praca.gov.pl 

w zakładce Skontaktuj się z nami /Kadra EURES

Może Twoja Może Twoja 
praca czeka praca czeka 

na Ciebie na Ciebie 
w Europie?w Europie?

EURES w mediach społecznościowych

  You tube – www.youtube.com/user/EURESjob  

  Facebook – www.facebook.com/EURESjobs 

  Twitter – www.twitter.com/EURESjob

  Linked – www.linkedin.com/company/eures

  Google+ – plus.google.com/103780376865975473149/posts

www.eures.praca.gov.pl www.eures.europa.eu


