Znaleźć pracę w Unii Europejskiej
Jako obywatele Unii Europejskie moŜemy pracować w kaŜdym państwie
członkowskim. Jak jednak znaleźć w nim pracę? Czy ktoś moŜe nam w tym
pomóc?
Zagadnienia priorytetowe zapisane w Traktacie UE to m.in. pełne zatrudnienie, postęp
i integracja społeczna. Celem europejskiej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego
„Europa 2020” jest znalezienie zatrudnienia przez 75 proc. ludności aktywnej
zawodowo (w wieku 20-64 lata). Aby zrealizować ten cel, podejmowane są liczne
inicjatywy. Jedną z nich jest moŜliwość swobodnego przepływu pracowników
w obrębie UE. MoŜemy szukać pracy w innych państwach, moŜemy pracować w nich
bez zezwolenia na pracę, moŜemy mieszkać i pozostać w nich po wygaśnięciu umowy
o pracę, moŜemy korzystać z takich samych warunków, jak obywatele danego państwa
w dziedzinie dostępu do rynku pracy i świadczeń socjalnych.
Jak jednak znaleźć pracę w innym państwie UE? Pomoc oferuje nam EURES. Jest to
Sieć Europejskich Ofert Pracy, która obejmuje wszystkie kraje UE, a takŜe Islandię,
Liechstenstein, Norwegię i Szwajcarię. Sieć to wynik współpracy Komisji
Europejskiej z róŜnymi partnerami, w tym z krajowymi słuŜbami zatrudnienia.
Jakie moŜliwości daje nam EURES? W ramach sieci działa Portal Mobilności
Zawodowej. Znajdują się w nim oferty pracy z 32 państw. MoŜemy na nim stworzyć
własny profil, umieścić swoje CV. W wyniku kontaktów między pracodawcami
a poszukującymi pracy, nawiązywanych poprzez EURES, rocznie pracę znajduje ok.
50 tys. osób. Ponadto EURES zatrudnia doradców, którzy pomagają w poszukiwaniu
pracy, informują o warunkach Ŝycia i pracy w innych krajach UE. Konsultanci
współpracują z publicznymi słuŜbami zatrudnienia, tak aby na bieŜąco dostarczać
informacji o rynku pracy w Europie. MoŜna do nich zadzwonić lub napisać maila.
Aby skorzystać z usług oferowanych przez EURES wystarczy wejść na stronę:
www.ec.europa.eu/eures.
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