
Κοινωνική Ευρώπη

ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ
∆ιευκολύνουµε την πρόσληψη
νέων ανθρώπων στην Ευρώπη

Η Πρώτη σου εργασία µέσω του EURES
Στοχευµένο πρόγραµµα κινητικότητας

eures.europa.eu
ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob

ΝΕΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μήπως…

 � είσαι 18-35 ετών;
 � είσαι υπήκοος ή νόµιµος κάτοικος χώρας της ΕΕ, 
της Νορβηγίας ή της Ισλανδίας;

 � αδυνατείς να βρεις ευκαιρίες εργασίας ή κατάρτισης 
στη χώρα σου;

 � είσαι διατεθειµένος να µετεγκατασταθείς σε άλλη 
χώρα της ΕΕ, στη Νορβηγία ή στην Ισλανδία, 
για τουλάχιστον έξι µήνες για εργασία, 
άσκηση ή µαθητεία;

αδυνατείς να βρεις ευκαιρίες εργασίας ή κατάρτισης 

είσαι διατεθειµένος να µετεγκατασταθείς σε άλλη 

✓ΝΑΙ 
σε όλα τα παραπάνω;

Τότε η Πρώτη σου εργασία µέσω 
του EURES µπορεί να είναι η λύση για σένα!

Η Πρώτη σου εργασία µέσω του EURES είναι ένα πρόγραµµα 
επαγγελµατικής κινητικότητας που βοηθάει τους νέους να βρουν 
ευκαιρίες εργασίας, πρακτικής άσκησης ή µαθητείας σε κάποια 
άλλη χώρα της ΕΕ, στη Νορβηγία ή στην Ισλανδία και τους εργο-
δότες να βρουν καταρτισµένο εργατικό δυναµικό. Αποσκοπεί στην 
αντιστοίχιση θέσεων εργασίας που είναι δύσκολο να καλυφθούν, 
µε νέους που ζητούν απασχόληση και άτοµα από ολόκληρη την 
Ευρώπη που επιθυµούν κατάρτιση µέσα από την εργασία. 

Η Πρώτη σου εργασία µέσω του EURES σού προσφέρει τη 
δυνατότητα να λάβεις οικονοµική ενίσχυση για τη µετάβασή σου 
στο εξωτερικό για επαγγελµατική συνέντευξη, καθώς και για την 
εκπαίδευση (π.χ. µαθήµατα γλώσσας), την αναγνώριση των επαγ-
γελµατικών προσόντων και τα έξοδα µετεγκατάστασής σου.

ΝΕΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τι προσόντα απαιτούνται;

Η Πρώτη σου εργασία µέσω του EURES 
είναι ανοιχτή σε υποψηφίους µε διαφορετικά επίπεδα 
εκπαίδευσης και/ή επαγγελµατικής εµπειρίας.

Πώς υποβάλλω αίτηση;
Για να βρεις το πλησιέστερο σε σένα σηµείο επαφής καθώς 
και τους όρους συµµετοχής, επισκέψου την ιστοσελίδα: 
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
και ακολούθησε τους σχετικούς συνδέσµους.

Πού µπορώ να µάθω περισσότερα;

Μπορείς να καταφορτώσεις τον οδηγό για την «Πρώτη σου 
εργασία µέσω EURES» από τις διευθύνσεις:
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob

Βρείτε µας στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης

EURESjobs
EURESjob
EURES (Εταιρική σελίδα)
EURES Europe

Φωτογραφίες εξωφύλλου: © iStockphoto, Getty Images 
Για τυχόν χρήση ή αναπαραγωγή φωτογραφιών που δεν καλύπτονται από το 
δικαίωµα διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να χορηγηθεί 
άδεια απευθείας από τον/τους κάτοχο/-ους του δικαιώµατος διανοητικής ιδιοκτησίας.

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2015 
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή µε αναφορά της πηγής.

Printed in Italy 
Τ¸¹º»¼½¾ ¿¼ ÀÁÂÃÄ Å¼¸ÆÁ¿»¼½¾ ÀºÂÄ¿ ¿Ã¾ÄÀ¼ÄÁÆ¾ ÀÅºÂÄ¾ (ECF)

ISBN 978-92-79-43473-0 (print) 
978-92-79-43447-1 (online)

doi:10.2767/74097 (print) 
10.2767/69048 (online)

KE-04-14-956-EL-C

EUEMP12A-1487-I01 - Your first Eures job leaflet guide poster - update 2014 EL V04.indd   1-3 24/02/15   16:47



Κοινωνική Ευρώπη

ΝΕΟΙ ΠΟΥ 
ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

∆ιευκολύνουµε τη µετακίνηση 
και την εργασία στην Ευρώπη

Η Πρώτη σου εργασία µέσω του EURES
Στοχευµένο πρόγραµµα κινητικότητας

eures.europa.eu
ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob

ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ

Μήπως…

 
 διατηρείτε επιχείρηση µε έδρα σε χώρα της ΕΕ, στη Νορβηγία 
ή στην Ισλανδία;

 
 επιθυµείτε να προσλάβετε νέους µε συγκεκριµένο προφίλ 
και δεν καταφέρνετε να τους βρείτε στη χώρα σας;

 
 θέλετε να προσελκύσετε εργαζόµενους, µαθητευόµενους 
ή ασκούµενους ηλικίας 18-35 ετών από άλλες χώρες 
της ΕΕ, τη Νορβηγία ή την Ισλανδία;

 
 είστε σε θέση να προσφέρετε κατάρτιση µέσα 
από την εργασία και άλλη υποστήριξη στους 
προσληφθέντες υποψηφίους;

θέλετε να προσελκύσετε εργαζόµενους, µαθητευόµενους 

✓ΝΑΙ 
σε όλα τα παραπάνω;

...τότε η Πρώτη σου εργασία µέσω 
του EURES µπορεί να είναι η λύση για σας!

Η Πρώτη σου εργασία µέσω του EURES είναι ένα πρόγραµµα 
επαγγελµατικής κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε στόχο 
να βοηθήσει τους εργοδότες να βρουν ειδικευµένους εργαζόµε-
νους, και τους νέους Ευρωπαίους να βρουν απασχόληση ή ευκαι-
ρίες κατάρτισης µέσα από την εργασία σε κάποιο άλλο κράτος 
µέλος, τη Νορβηγία ή την Ισλανδία. Αποσκοπεί στην αντιστοίχιση 
θέσεων εργασίας που είναι δύσκολο να καλυφθούν, µε ενθουσιώ-
δεις νεαρούς υποψηφίους από ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) µπορούν να υποβάλουν 
αίτηση οικονοµικής στήριξης, για να καλύψουν µέρος των δαπανών 
για την κατάρτιση και την παροχή βοήθειας για εγκατάσταση στους 
νέους εργαζόµενους, ασκούµενους ή µαθητευόµενους.

ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ

Τι γίνεται µε τους όρους και τις αµοιβές;

Οι εργοδότες οφείλουν να καταβάλουν µισθό, εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης και άλλες παροχές σε συµφωνία µε την 
εθνική εργατική νοµοθεσία. Πρέπει ακόµη να προσφέρουν γραπτή 
σύµβαση εργασίας διάρκειας έξι µηνών τουλάχιστον.

Πώς µπορώ να συµµετάσχω στο πρόγραµµα;

Για να βρείτε το πλησιέστερο σε σας σηµείο επαφής καθώς 
και τους όρους συµµετοχής, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
και ακολουθήστε τους σχετικούς συνδέσµους.

Πού µπορώ να µάθω περισσότερα;

Μπορείς να καταφορτώσεις τον οδηγό για την «Πρώτη σου 
εργασία µέσω EURES» από τις διευθύνσεις:
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob

Βρείτε µας στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης

EURESjobs
EURESjob
EURES (Εταιρική σελίδα)
EURES Europe
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Κοινωνική Ευρώπη

ΝΕΟΙ ΠΟΥ 
ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

∆ιευκολύνουµε τη µετακίνηση 
και την εργασία στην Ευρώπη

Η Πρώτη σου εργασία µέσω του EURES
Στοχευµένο πρόγραµµα κινητικότητας

eures.europa.eu
ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob

ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ

Μήπως…

 
 διατηρείτε επιχείρηση µε έδρα σε χώρα της ΕΕ, στη Νορβηγία 
ή στην Ισλανδία;

 
 επιθυµείτε να προσλάβετε νέους µε συγκεκριµένο προφίλ 
και δεν καταφέρνετε να τους βρείτε στη χώρα σας;

 
 θέλετε να προσελκύσετε εργαζόµενους, µαθητευόµενους 
ή ασκούµενους ηλικίας 18-35 ετών από άλλες χώρες 
της ΕΕ, τη Νορβηγία ή την Ισλανδία;

 
 είστε σε θέση να προσφέρετε κατάρτιση µέσα 
από την εργασία και άλλη υποστήριξη στους 
προσληφθέντες υποψηφίους;

θέλετε να προσελκύσετε εργαζόµενους, µαθητευόµενους 

✓ΝΑΙ 
σε όλα τα παραπάνω;

...τότε η Πρώτη σου εργασία µέσω 
του EURES µπορεί να είναι η λύση για σας!

Η Πρώτη σου εργασία µέσω του EURES είναι ένα πρόγραµµα 
επαγγελµατικής κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε στόχο 
να βοηθήσει τους εργοδότες να βρουν ειδικευµένους εργαζόµε-
νους, και τους νέους Ευρωπαίους να βρουν απασχόληση ή ευκαι-
ρίες κατάρτισης µέσα από την εργασία σε κάποιο άλλο κράτος 
µέλος, τη Νορβηγία ή την Ισλανδία. Αποσκοπεί στην αντιστοίχιση 
θέσεων εργασίας που είναι δύσκολο να καλυφθούν, µε ενθουσιώ-
δεις νεαρούς υποψηφίους από ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) µπορούν να υποβάλουν 
αίτηση οικονοµικής στήριξης, για να καλύψουν µέρος των δαπανών 
για την κατάρτιση και την παροχή βοήθειας για εγκατάσταση στους 
νέους εργαζόµενους, ασκούµενους ή µαθητευόµενους.

ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ

Τι γίνεται µε τους όρους και τις αµοιβές;

Οι εργοδότες οφείλουν να καταβάλουν µισθό, εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης και άλλες παροχές σε συµφωνία µε την 
εθνική εργατική νοµοθεσία. Πρέπει ακόµη να προσφέρουν γραπτή 
σύµβαση εργασίας διάρκειας έξι µηνών τουλάχιστον.

Πώς µπορώ να συµµετάσχω στο πρόγραµµα;

Για να βρείτε το πλησιέστερο σε σας σηµείο επαφής καθώς 
και τους όρους συµµετοχής, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
και ακολουθήστε τους σχετικούς συνδέσµους.

Πού µπορώ να µάθω περισσότερα;

Μπορείς να καταφορτώσεις τον οδηγό για την «Πρώτη σου 
εργασία µέσω EURES» από τις διευθύνσεις:
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob

Βρείτε µας στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης

EURESjobs
EURESjob
EURES (Εταιρική σελίδα)
EURES Europe
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Κοινωνική Ευρώπη

ΝΕΟΙ ΠΟΥ 
ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

∆ιευκολύνουµε τη µετακίνηση 
και την εργασία στην Ευρώπη

Η Πρώτη σου εργασία µέσω του EURES
Στοχευµένο πρόγραµµα κινητικότητας

eures.europa.eu
ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob

ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ

Μήπως…

 
 διατηρείτε επιχείρηση µε έδρα σε χώρα της ΕΕ, στη Νορβηγία 
ή στην Ισλανδία;

 
 επιθυµείτε να προσλάβετε νέους µε συγκεκριµένο προφίλ 
και δεν καταφέρνετε να τους βρείτε στη χώρα σας;

 
 θέλετε να προσελκύσετε εργαζόµενους, µαθητευόµενους 
ή ασκούµενους ηλικίας 18-35 ετών από άλλες χώρες 
της ΕΕ, τη Νορβηγία ή την Ισλανδία;

 
 είστε σε θέση να προσφέρετε κατάρτιση µέσα 
από την εργασία και άλλη υποστήριξη στους 
προσληφθέντες υποψηφίους;

θέλετε να προσελκύσετε εργαζόµενους, µαθητευόµενους 

✓ΝΑΙ 
σε όλα τα παραπάνω;

...τότε η Πρώτη σου εργασία µέσω 
του EURES µπορεί να είναι η λύση για σας!

Η Πρώτη σου εργασία µέσω του EURES είναι ένα πρόγραµµα 
επαγγελµατικής κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε στόχο 
να βοηθήσει τους εργοδότες να βρουν ειδικευµένους εργαζόµε-
νους, και τους νέους Ευρωπαίους να βρουν απασχόληση ή ευκαι-
ρίες κατάρτισης µέσα από την εργασία σε κάποιο άλλο κράτος 
µέλος, τη Νορβηγία ή την Ισλανδία. Αποσκοπεί στην αντιστοίχιση 
θέσεων εργασίας που είναι δύσκολο να καλυφθούν, µε ενθουσιώ-
δεις νεαρούς υποψηφίους από ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) µπορούν να υποβάλουν 
αίτηση οικονοµικής στήριξης, για να καλύψουν µέρος των δαπανών 
για την κατάρτιση και την παροχή βοήθειας για εγκατάσταση στους 
νέους εργαζόµενους, ασκούµενους ή µαθητευόµενους.

ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ

Τι γίνεται µε τους όρους και τις αµοιβές;

Οι εργοδότες οφείλουν να καταβάλουν µισθό, εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης και άλλες παροχές σε συµφωνία µε την 
εθνική εργατική νοµοθεσία. Πρέπει ακόµη να προσφέρουν γραπτή 
σύµβαση εργασίας διάρκειας έξι µηνών τουλάχιστον.

Πώς µπορώ να συµµετάσχω στο πρόγραµµα;

Για να βρείτε το πλησιέστερο σε σας σηµείο επαφής καθώς 
και τους όρους συµµετοχής, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
και ακολουθήστε τους σχετικούς συνδέσµους.

Πού µπορώ να µάθω περισσότερα;

Μπορείς να καταφορτώσεις τον οδηγό για την «Πρώτη σου 
εργασία µέσω EURES» από τις διευθύνσεις:
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob

Βρείτε µας στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης

EURESjobs
EURESjob
EURES (Εταιρική σελίδα)
EURES Europe
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Κοινωνική Ευρώπη

ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ
∆ιευκολύνουµε την πρόσληψη
νέων ανθρώπων στην Ευρώπη

Η Πρώτη σου εργασία µέσω του EURES
Στοχευµένο πρόγραµµα κινητικότητας

eures.europa.eu
ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob

ΝΕΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μήπως…

 � είσαι 18-35 ετών;
 � είσαι υπήκοος ή νόµιµος κάτοικος χώρας της ΕΕ, 
της Νορβηγίας ή της Ισλανδίας;

 � αδυνατείς να βρεις ευκαιρίες εργασίας ή κατάρτισης 
στη χώρα σου;

 � είσαι διατεθειµένος να µετεγκατασταθείς σε άλλη 
χώρα της ΕΕ, στη Νορβηγία ή στην Ισλανδία, 
για τουλάχιστον έξι µήνες για εργασία, 
άσκηση ή µαθητεία;

αδυνατείς να βρεις ευκαιρίες εργασίας ή κατάρτισης 

είσαι διατεθειµένος να µετεγκατασταθείς σε άλλη 

✓ΝΑΙ 
σε όλα τα παραπάνω;

Τότε η Πρώτη σου εργασία µέσω 
του EURES µπορεί να είναι η λύση για σένα!

Η Πρώτη σου εργασία µέσω του EURES είναι ένα πρόγραµµα 
επαγγελµατικής κινητικότητας που βοηθάει τους νέους να βρουν 
ευκαιρίες εργασίας, πρακτικής άσκησης ή µαθητείας σε κάποια 
άλλη χώρα της ΕΕ, στη Νορβηγία ή στην Ισλανδία και τους εργο-
δότες να βρουν καταρτισµένο εργατικό δυναµικό. Αποσκοπεί στην 
αντιστοίχιση θέσεων εργασίας που είναι δύσκολο να καλυφθούν, 
µε νέους που ζητούν απασχόληση και άτοµα από ολόκληρη την 
Ευρώπη που επιθυµούν κατάρτιση µέσα από την εργασία. 

Η Πρώτη σου εργασία µέσω του EURES σού προσφέρει τη 
δυνατότητα να λάβεις οικονοµική ενίσχυση για τη µετάβασή σου 
στο εξωτερικό για επαγγελµατική συνέντευξη, καθώς και για την 
εκπαίδευση (π.χ. µαθήµατα γλώσσας), την αναγνώριση των επαγ-
γελµατικών προσόντων και τα έξοδα µετεγκατάστασής σου.

ΝΕΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τι προσόντα απαιτούνται;

Η Πρώτη σου εργασία µέσω του EURES 
είναι ανοιχτή σε υποψηφίους µε διαφορετικά επίπεδα 
εκπαίδευσης και/ή επαγγελµατικής εµπειρίας.

Πώς υποβάλλω αίτηση;
Για να βρεις το πλησιέστερο σε σένα σηµείο επαφής καθώς 
και τους όρους συµµετοχής, επισκέψου την ιστοσελίδα: 
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
και ακολούθησε τους σχετικούς συνδέσµους.

Πού µπορώ να µάθω περισσότερα;

Μπορείς να καταφορτώσεις τον οδηγό για την «Πρώτη σου 
εργασία µέσω EURES» από τις διευθύνσεις:
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob

Βρείτε µας στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης

EURESjobs
EURESjob
EURES (Εταιρική σελίδα)
EURES Europe

Φωτογραφίες εξωφύλλου: © iStockphoto, Getty Images 
Για τυχόν χρήση ή αναπαραγωγή φωτογραφιών που δεν καλύπτονται από το 
δικαίωµα διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να χορηγηθεί 
άδεια απευθείας από τον/τους κάτοχο/-ους του δικαιώµατος διανοητικής ιδιοκτησίας.

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2015 
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή µε αναφορά της πηγής.

Printed in Italy 
Τ¸¹º»¼½¾ ¿¼ ÀÁÂÃÄ Å¼¸ÆÁ¿»¼½¾ ÀºÂÄ¿ ¿Ã¾ÄÀ¼ÄÁÆ¾ ÀÅºÂÄ¾ (ECF)

ISBN 978-92-79-43473-0 (print) 
978-92-79-43447-1 (online)

doi:10.2767/74097 (print) 
10.2767/69048 (online)

KE-04-14-956-EL-C

EUEMP12A-1487-I01 - Your first Eures job leaflet guide poster - update 2014 EL V04.indd   1-3 24/02/15   16:47



Κοινωνική Ευρώπη

ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ
∆ιευκολύνουµε την πρόσληψη
νέων ανθρώπων στην Ευρώπη

Η Πρώτη σου εργασία µέσω του EURES
Στοχευµένο πρόγραµµα κινητικότητας

eures.europa.eu
ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob

ΝΕΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μήπως…

 � είσαι 18-35 ετών;
 � είσαι υπήκοος ή νόµιµος κάτοικος χώρας της ΕΕ, 
της Νορβηγίας ή της Ισλανδίας;

 � αδυνατείς να βρεις ευκαιρίες εργασίας ή κατάρτισης 
στη χώρα σου;

 � είσαι διατεθειµένος να µετεγκατασταθείς σε άλλη 
χώρα της ΕΕ, στη Νορβηγία ή στην Ισλανδία, 
για τουλάχιστον έξι µήνες για εργασία, 
άσκηση ή µαθητεία;

αδυνατείς να βρεις ευκαιρίες εργασίας ή κατάρτισης 

είσαι διατεθειµένος να µετεγκατασταθείς σε άλλη 

✓ΝΑΙ 
σε όλα τα παραπάνω;

Τότε η Πρώτη σου εργασία µέσω 
του EURES µπορεί να είναι η λύση για σένα!

Η Πρώτη σου εργασία µέσω του EURES είναι ένα πρόγραµµα 
επαγγελµατικής κινητικότητας που βοηθάει τους νέους να βρουν 
ευκαιρίες εργασίας, πρακτικής άσκησης ή µαθητείας σε κάποια 
άλλη χώρα της ΕΕ, στη Νορβηγία ή στην Ισλανδία και τους εργο-
δότες να βρουν καταρτισµένο εργατικό δυναµικό. Αποσκοπεί στην 
αντιστοίχιση θέσεων εργασίας που είναι δύσκολο να καλυφθούν, 
µε νέους που ζητούν απασχόληση και άτοµα από ολόκληρη την 
Ευρώπη που επιθυµούν κατάρτιση µέσα από την εργασία. 

Η Πρώτη σου εργασία µέσω του EURES σού προσφέρει τη 
δυνατότητα να λάβεις οικονοµική ενίσχυση για τη µετάβασή σου 
στο εξωτερικό για επαγγελµατική συνέντευξη, καθώς και για την 
εκπαίδευση (π.χ. µαθήµατα γλώσσας), την αναγνώριση των επαγ-
γελµατικών προσόντων και τα έξοδα µετεγκατάστασής σου.

ΝΕΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τι προσόντα απαιτούνται;

Η Πρώτη σου εργασία µέσω του EURES 
είναι ανοιχτή σε υποψηφίους µε διαφορετικά επίπεδα 
εκπαίδευσης και/ή επαγγελµατικής εµπειρίας.

Πώς υποβάλλω αίτηση;
Για να βρεις το πλησιέστερο σε σένα σηµείο επαφής καθώς 
και τους όρους συµµετοχής, επισκέψου την ιστοσελίδα: 
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
και ακολούθησε τους σχετικούς συνδέσµους.

Πού µπορώ να µάθω περισσότερα;

Μπορείς να καταφορτώσεις τον οδηγό για την «Πρώτη σου 
εργασία µέσω EURES» από τις διευθύνσεις:
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob

Βρείτε µας στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης

EURESjobs
EURESjob
EURES (Εταιρική σελίδα)
EURES Europe
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