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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;

✓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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ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

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;

✓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.



ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

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
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