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Práca v zahraničí –
skúsenosť, ktorá môže
zmeniť váš život

Zásada voľného pohybu pracovníkov vlastná
Európskej únii znamená, že sa môžete zamestnať
v ktorejkoľvek krajine EÚ, ako aj v Nórsku, na Islande
a v Lichtenštajnsku (v krajinách známych aj ako krajiny
EHP) a vo Švajčiarsku.
Tieto krajiny v uplynulých rokoch zlepšovali
podmienky pracovnej mobility. Napriek tomu v
inom členskom štáte ako je krajina ich pôvodu, žijú
a pracujú len asi 2 % európskych občanov. Práca v
zahraničí však má početné výhody, napríklad:
Nadobudnutie nových odborných aj osobných
zručností. Práca v inej krajine posilňuje vaše
sebavedomie a zlepšuje vaše komunikačné
schopnosti, čo je priamo spôsobené prácou
v inom kultúrnom prostredí.
Zdroj nových poznatkov a iných perspektív. Ak
chcete zažiť novú kultúru, naučiť sa cudzí jazyk
alebo sa v ňom zdokonaliť, potom je práca
v zahraničí dokonalým riešením.
Ak chcete pracovať len krátky čas, tým správnym
riešením môže byť dočasné alebo sezónne
zamestnanie. V niektorých odvetviach, ako je
cestovný ruch a poľnohospodárstvo, existuje
vysoký sezónny dopyt po pracovnej sile a často
sa musí robiť nábor z iných krajín.

Táto príručka vám
predstaví prácu a život
v zahraničí predtým,
ako vykonáte ten
najdôležitejší prvý krok
k zmene vášho života.
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Čo je potrebné zvážiť pred rozhodnutím
o odchode do zahraničia

Uvádzame niekoľko otázok, ktoré si môžete klásť pred
rozhodnutím, či sa presťahujete do zahraničia:
Akú mám šancu nájsť si prácu v zahraničí?
Celková miera nezamestnanosti v EÚ je stále
vysoká. V niektorých odvetviach však existuje
dopyt po pracovných miestach vo väčšine
krajín EÚ. EURES vám môže poskytnúť užitočné
informácie o najnovších trendoch na trhu práce,
ako aj informácie o životných a pracovných
podmienkach v zahraničí.
Je jazyk problémom? Keď hľadáte zamestnanie
v inej krajine, ovládanie miestneho jazyka je
samozrejme výhodou. Často je veľmi užitočná
základná znalosť angličtiny. Zvážte prípadný zápis
do jazykového kurzu, aby ste zlepšili vaše znalosti.
Môže sa ku mne pripojiť moja rodina? Ako
mobilný zamestnanec máte vy a vaša rodina
rovnaké práva ako vnútroštátni zamestnanci. Vaši
rodinní príslušníci vás môžu sprevádzať a majú
právo pracovať alebo chodiť do školy.
Bude moja odborná kvaliﬁkácia v zahraničí
uznaná? Ak ste vo svojej domovskej krajine
kvaliﬁkovaný na výkon práce v určitom odbore,
môžete túto profesiu vykonávať v ktorejkoľvek inej
európskej krajine. Občania EÚ/EHP by mali mať
v zásade možnosť voľne vykonávať svoju
profesiu vo všetkých členských štátoch. Pre
prístup k určitým typom pracovných miest alebo
samostatne zárobkových pracovných činností
hostiteľská krajina v praxi niekedy vyžaduje
osobitné diplomy, tituly, osvedčenia alebo
inú kvaliﬁkáciu.
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Potrebujem pracovné povolenie? Po pristúpení
nových členských štátov EÚ môžu niektorí občania
zistiť, že ich prístup na iné trhy práce je na určitú
dobu obmedzený. Ak sa chcete dozvedieť viac
o osobitných opatreniach, ktoré sa vás môžu týkať,
navštívte internetovú stránku EURES alebo sa
obráťte na verejné služby zamestnanosti členského
štátu, v ktorom chcete pracovať.

Kto vám môže pomôcť nájsť
zamestnanie v zahraničí?

Keď ste sa už rozhodli, že chcete žiť a pracovať
v zahraničí, máte k dispozícii množstvo zdrojov
užitočných informácií a rád:
EURES, sieť európskych služieb zamestnanosti,
ktorá pokrýva všetky krajiny EÚ/EHP
a Švajčiarsko, vám uľahčí hľadanie zamestnania
a poskytne nasledujúce výhody:

Vyhľadávače pracovných miest a súvisiace
internetové stránky sú užitočnými nástrojmi
na samostatné vyhľadávanie pracovných
miest. Umožnia vám sledovať dostupné
pracovné ponuky, umiestniť na stránku váš
životopis a vytvárať proﬁly vyhľadávania
pracovných miest.

• Naše internetové stránky prispôsobené
užívateľom vám pomôžu hľadať
zamestnanie v 31 európskych krajinách.
Poskytujú tiež podrobné informácie
o životných a pracovných podmienkach
a iných nástrojoch, ktoré vám pomôžu pri
rozhodovaní. http://eures.europa.eu.
• Efektívna sieť – vo verejných službách
zamestnanosti po celej Európe pracuje viac
než 700 poradcov EURES. Tí majú osobitné
odborné znalosti v oblasti praktických,
právnych a administratívnych záležitostí
týkajúcich sa mobility na vnútroštátnej
a cezhraničnej úrovni.
• Partnerské organizácie EURES, ako sú
odborové zväzy a organizácie zamestnávateľov,
môžu pomôcť s technickými otázkami
týkajúcimi sa vášho zamestnania a vašich práv
na sociálne zabezpečenie.
Náborové agentúry vo vašej krajine alebo
v zahraničí môžu ponúknuť širokú škálu
informácií. Usmernia vás pri postupe podávania
žiadosti a pomôžu vám porozumieť právnym
požiadavkám spojeným s presídlením. Skôr
než ich využijete, zistite si, či spoplatňujú svoje
služby a overte si povahu pracovných zmlúv,
ktoré ponúkajú.

Po ukončení štúdia v Lotyšsku sa Vita Strazdiņa
rozhodla ísť za svojím švédskym snúbencom na
Island. Zapísala sa na kurz islandčiny
a čoskoro si našla zamestnanie v upratovacej
ﬁrme. Jej prvá pracovná skúsenosť v zahraničí
bola sklamaním, keďže jej zamestnávateľ za
ňu neplatil daň a neprihlásil ju na miestnom
úrade práce.
Vita z tohto zamestnania odišla a obrátila sa
na kanceláriu EURES, kde jej poradca pomohol
získať číslo sociálneho zabezpečenia a nájsť si
nové zamestnanie ako recepčná v jednom hoteli
v Reykjavíku. „Ešte stále mám toto zamestnanie
a som s ním spokojná“, hovorí Vita. „So
snúbencom plánujeme o dva roky návrat domov
a chceme si založiť vlastný podnik. Bude to pre
nás rovnako nová a veľká výzva!“
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Ako vám môže EURES pomôcť nájsť
si zamestnanie?

EURES vám môže hľadanie zamestnania uľahčiť:
Internetová stránka EURES je bránou k tisíckam
pracovných miest v celej Európe. Okrem toho na
nej môžete:
• vytvoriť a spravovať proﬁly vyhľadávania
pracovných miest a dostávať e-mailom
oznámenia o nových pracovných miestach
zodpovedajúcich vášmu proﬁlu v oblastiach
a/alebo krajinách, o ktoré sa zaujímate,
• vytvoriť a spravovať váš životopis on-line.
Môžete si vytvoriť viacero jazykových verzií
vášho životopisu a dostávať pracovné ponuky
priamo od zamestnávateľov,

Čo pre vás môžu poradcovia EURES urobiť?
• Poskytnúť vám rady v súvislosti
s pracovnými príležitosťami. Môžete ich
požiadať o informácie o voľných pracovných
miestach a tiež o súčasných trendoch na
európskom trhu práce.
• Odporučiť vás potenciálnym
zamestnávateľom.
• Poskytnúť podrobné informácie o živote
a práci v zahraničí: o ubytovaní, školách,
daniach, zdravotnej starostlivosti, uznaní
odbornej kvaliﬁkácie a pod.

• nájsť si príslušné informácie o životných
a pracovných podmienkach v krajinách
EÚ/EHP,
• dostávať užitočné tipy na iné internetové
stránky na vyhľadávanie pracovných miest
a pracovných príležitostí v celej Európe,
• nadviazať kontakt s ľuďmi v podobnej
situácii, ako ste vy. Internetová stránka EURES
vám umožňuje spojiť sa s inými mobilnými
zamestnancami a podeliť sa o vaše skúsenosti
s prácou v zahraničí.
Poradcovia EURES sú vyškolení odborníci
v praktických, právnych a administratívnych
otázkach týkajúcich sa pracovnej mobility. Pracujú
v rámci verejných služieb zamestnanosti každej
členskej krajiny, alebo v rámci iných partnerských
organizácií siete EURES.
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Rense Sjoers z Holandska sa plánoval
presťahovať so svojou manželkou Willeke na
Slovensko a otvoriť penzión v liptovskom regióne.
Obrátil sa na pracovníkov EURES
v Liptovskom Mikuláši, ktorí mu poskytli podporu
pri všetkých administratívnych otázkach
spojených s otvorením jeho podniku. Rense
dokonca vďaka sieti EURES, svojmu prvému
partnerovi v novej krajine, dostal od miestneho
úradu práce dotáciu na začatie podnikania.

Žiadosť o zamestnanie

Keď ste našli zaujímavé voľné pracovné miesto, je
načase pripraviť si žiadosť. Motivačný list predstaví
vás a váš životopis zamestnávateľovi. Uvedomte
si, že tým o sebe vytvárate prvý dojem. Stručne
uveďte, o ktoré pracovné miesto máte záujem,
prečo sa oň uchádzate a aký by bol váš prínos. Ak
využívate službu on-line životopisov na internetovom
portáli EURES, budú vám poskytnuté usmernenia
prostredníctvom postupu vytvorenia životopisu,
ktorý si môžete vytlačiť vo formáte Europass,
štandardnom európskom životopise.
TIPY na prípravu úspešného životopisu
Jednoduchosť. Predtým, než náboroví pracovníci
pristúpia k výberu, životopis zvyčajne zbežne
prečítajú za pár sekúnd. Prispôsobte svoj životopis
čitateľovi používaním krátkych viet, pozitívneho
jazyka a, v príslušných prípadoch, technických
termínov. Vylúčte nepodstatné informácie.
Úspechy. Zdôraznite zodpovednosti, ktoré sú
podstatné pre želané zamestnanie, dokonca
aj keď vo vašich predchádzajúcich činnostiach
neprevažovali. Snažte sa používať „aktívne“
slovesá, pri opise svojich úspechov preukážte
vzťah príčiny a následku a vždy vyzdvihnite svoje
merateľné úspechy.

Rozsah. Snažte sa, aby váš životopis
nepresiahol dve strany.
Jasnosť. Skôr než životopis umiestnite na
internetový portál EURES, dajte ho skontrolovať
inej osobe.
Referencie. Vždy dôkladne skontrolujte mená
a kontaktné údaje a pred ich uvedením získajte
povolenie na ich uvedenie.

Spätná časová postupnosť. Najprv vymenujte
svoje najnovšie skúsenosti a odborné vzdelanie.
Fakty. Ubezpečte sa, že informácie, ktoré
poskytujete, sú faktické a presné.
Vzdelanie. Vyzdvihnite svoje
akademické úspechy, najmä ak máte
obmedzené odborné skúsenosti.
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Portál služieb zamestnanosti EURES

Hlavné sekcie:
1

Vyhľadávanie práce vysvetľuje, ako na portáli
nájdete pracovné miesto.

2

Sekcia ste absolvent VŠ? poskytuje kontrolný
zoznam, ktorý vás usmerní procesom
hľadania pracovného miesta, keď končíte
alebo ste nedávno ukončili štúdium.
Poskytuje tiež užitočné informácie o kariére
v oblasti výskumu a o možnostiach
vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré
zabezpečuje Európska komisia v Európe.

3

Vytvoriť proﬁl MÔJ EURES. Tento nástroj
umožňuje vytvorenie a spravovanie vášho
životopisu a proﬁlov vyhľadávania pracovných
miest on-line a registráciu na upozornenia
o nových pracovných miestach
zodpovedajúcich vášmu proﬁlu
prostredníctvom e-mailu.

4

Štatistika poskytuje aktuálne informácie o počte
zamestnávateľov (podľa krajín a podľa odvetví)
a uchádzačov o zamestnanie, ktorí využívajú
službu on-line životopisu EURES.

1
2
3
4

6

5

Život a práca obsahuje praktické, právne
a administratívne informácie. Podsekcia
Informácie o trhu práce informuje o súčasných
trendoch na európskom trhu práce podľa krajiny,
regiónu a odvetvia činnosti. Nadchádzajúce
udalosti pre uchádzačov o zamestnanie vo
vybranej krajine alebo vybranom regióne sa
nachádzajú v časti Kalendár podujatí.

6

Sekcia Kontaktovať poradcu EURES vás usmerní
podľa krajiny alebo cezhraničného partnerstva.

7

Odkazy s podobným zameraním vás spoja s:

5

6

a. internetovými stránkami s podobnými
témami, ako je mobilita výskumných
pracovníkov, Europass, Európsky portál
pre mládež,
b. odkazmi na verejné služby zamestnanosti,
členmi a partnerskými kanceláriami
siete EURES v EÚ a Švajčiarsku, Nórsku, na
Islande a v Lichtenštajnsku,
7

c. dokumentmi EURES, ktoré vás
majú usmerniť počas vyhľadávania
pracovných miest.
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Ako sa pripraviť na úspešný pohovor

Pokiaľ bude zamestnávateľ považovať vašu žiadosť za
zaujímavú, môže vás pozvať na pohovor, buď osobný
alebo telefonický. Dobrá príprava je nevyhnutná.
Základné informácie. Ubezpečte sa, že ste
o spoločnosti dobre informovaný a ste pripravený
klásť otázky o ﬁrme a konkrétnych aspektoch
pracovného miesta.
Osobné zručnosti. Pravdepodobne vás požiadajú,
aby ste preukázali ovládanie jazyka hostiteľskej
krajiny a uviedli, ako vaše zručnosti
a vlastnosti spĺňajú požiadavky pracovného miesta.
Scenáre zo skutočného života. Pred pohovorom
si pripravte aspoň tri príklady náročných situácií,
ktoré ste dokázali zvládnuť a buďte pripravení
o nich podrobnejšie hovoriť.
Neočakávané otázky. Nestrácajte odvahu, keď
vám položia zložité alebo neočakávané otázky.
Zostaňte pokojní, odpoveď si dobre premyslite
a predovšetkým buďte úprimní. Ak neviete, ako
máte odpovedať, neskrývajte to, ale vysvetlite,
kde a ako by ste hľadali odpoveď.
Skupinová práca. Zdôraznite svoj príspevok
k predošlým skupinovým úspechom. Zmieňte sa
tiež o svojich riadiacich schopnostiach
a podporte ich príkladmi.
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Aké dokumenty máte priniesť na pohovor?
Niekoľko kópií svojho životopisu v jazyku
zamestnávateľa a podľa možnosti tiež v angličtine.
Preklad(-y) vášho(vašich) diplomu(–ov). Pre
niektoré pracovné miesta, napríklad, vo verejnom
sektore, budete musieť mať overený preklad,
ktorý získate od vašej vzdelávacej inštitúcie alebo
príslušného ministerstva.
Fotokópie vašich absolventských
vysvedčení, navštevovaných jazykových
kurzov alebo iných kvaliﬁkácií.
Doklady totožnosti. Prineste si pas, občiansky
preukaz alebo kópiu svojho rodného listu.
Ak vám vedúci pohovoru okamžite ponúkne
pracovnú pozíciu, užitočný bude európsky
preukaz zdravotného poistenia.
Fotograﬁe pasového formátu pre
jednoduchšiu identiﬁkáciu vášho životopisu
v neskoršom období.
Od ostatných uchádzačov vás môžu odlíšiť
odporúčacie listy. Ak nemáte žiadnu odbornú
skúsenosť, prineste si potvrdenie zo školy.

Sťahovanie do zahraničia

Predpokladajme, že váš pohovor úspešne absolvujete
a že vám ponúknu zamestnanie. Po podpísaní zmluvy sa
môžete začať pripravovať na sťahovanie. Či už pôjdete
sami alebo s rodinou, existujú určité formality, o ktorých
musíte byť pri odchode zo svojej krajiny informovaní.
Zabezpečte, aby ste zákonne a riadne ukončili
všetky zmluvné vzťahy s organizáciami, ktoré
vám poskytujú služby: ubytovanie, vodu, plyn,
telefón, internet, televíziu atď. Môžete tiež zvážiť,
či nezrušíte bankový účet a poistenie(zvyčajne v
prípade dlhého alebo deﬁnitívneho pobytu
v hostiteľskej krajine).
Informujte o odchode do zahraničia svoj miestny
úrad, ak sa to vyžaduje.
Informujte o zmene vašej poštovej adresy všetky
inštitúcie alebo subjekty, s ktorými zvyčajne
prichádzate do styku.
O svojom odchode informujte daňový úrad vašej
krajiny pôvodu.
Pamätajte tiež na:
platný pas a/alebo občiansky preukaz pre seba
a svojich rodinných príslušníkov,
víza pre vás a vašich rodinných príslušníkov, ak nie
ste štátnymi príslušníkmi EÚ.

Gunãrs Peipiņš, mladý Lotyš, mal málo
vedomostí o britskom trhu práce. Preto zaplatil
1 000 EUR za pomoc „profesionálnej“ lotyšskej
náborovej agentúry, ktorá mu poskytla ilegálne,
slabo platené pracovné miesto v stavebnom
priemysle – pracovné miesto, o ktoré o mesiac
neskôr prišiel.
Gunãrsa to však neodradilo, obrátil sa na
lotyšskú poradkyňu EURES Žannu Ribakovu,
ktorá mu pomohla nájsť si pracovné miesto
v továrni na spracovanie rýb v Škótsku. Jeho život
sa však mal znovu zmeniť. Keď svojím tanečným
talentom zapôsobil na riaditeľa miestneho
nočného klubu, Gunãrsovi ponúkli miesto
účinkujúceho umelca. „Som veľmi vďačný sieti
EURES za obrovskú podporu“, povedal Gunãrs.
„Pomohli mi odložiť minulosť a teraz sa teším zo
svojho nového života.“
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Príchod do novej krajiny

Ubytovanie
Nájsť si vhodné ubytovanie ešte pred príchodom môže
byť zložité. Ak vám nemôže pomôcť váš zamestnávateľ,
začnite s dočasným riešením a trvalejšie ubytovanie
hľadajte až po príchode.
Sociálne zabezpečenie
Všetky dávky sociálneho zabezpečenia spojené
s pracovnou zmluvou v danej krajine sa priznávajú
všetkým občanom EÚ/EHP rovnako. Sociálne dávky
sa vzťahujú na nemocenskú a materskú dovolenku,
podporu v nezamestnanosti a rodinné prídavky,
pracovné úrazy a choroby z povolania, invaliditu
a starobný dôchodok. Pred odchodom sa obráťte na
svoju inštitúciu sociálneho zabezpečenia, ktorá vám
poskytne potrebné informácie a požadované formuláre
EÚ a/alebo európsky preukaz zdravotného poistenia
(upozorňujeme, že niektoré členské štáty sa rozhodli
zatiaľ tento preukaz nevydávať).
Dane
Európske krajiny uzavreli dvojstranné dohody
o zdanení s cieľom predísť tomu, aby ich občania platili
dvakrát za tú istú činnosť alebo príjem v inej krajine
EÚ. Podrobnejšie informácie týkajúce sa vášho prípadu
získate od príslušných orgánov vašej krajiny pôvodu.
Ďalšie informácie
Viac informácií o týchto témach získate na
internetovom portáli EURES v časti Životné a pracovné
podmienky, alebo od poradcov EURES.
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V prekvitajúcom odvetví ťažby ropných ložísk
v Nórsku vzniklo asi 10 000 voľných
pracovných miest pre vysoko kvaliﬁkovaných
inžinierov. EURES Nórsko nedávno
zorganizoval návštevu nórskych
zamestnávateľov v Portugalsku, ktorej
výsledkom bol nábor 17 miestnych
inžinierov. Jedným z nich bol 23-ročný Luis
Moutinho. „Zistil som, že život v zahraničí je
tou najobohacujúcejšou skúsenosťou, akú
môžete získať. EURES vykonal úžasnú prácu.
Celý proces bol veľmi dobre zorganizovaný,
jednoduchý a rýchly. Gratulujem všetkým tým,
ktorí to umožnili!“

Kde v Európe môžete nájsť EURES?

Krajiny EÚ: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko,
Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko,
Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko, Taliansko.
Krajiny EHP: EÚ-27 + Island, Lichtenštajnsko, Nórsko
Švajčiarsko

Hľadáte najbližšieho poradcu EURES?
Kliknite na http://eures.europa.eu
11

Pridaná hodnota EURES

Veľtrhy pracovných príležitostí a iné
náborové podujatia
Sieť EURES a národné verejné služby zamestnanosti
organizujú veľtrhy pracovných príležitostí, semináre,
workshopy a podobné podujatia na podporu pracovnej
mobility. Aktuálne informácie o podujatiach vo vašej
krajine či vašom regióne nájdete na internetovom
portáli EURES v časti Kalendár podujatí.
Európske dni pracovných príležitostí
Európska komisia a EURES, spoločne s mnohými
subjektmi zainteresovanými v otázke pracovnej
mobility organizujú od roku 2005 podujatie Európske
dni pracovných príležitostí. Tie sa prvýkrát uskutočnili
v septembri 2006 s viac než 500 podujatiami vo viac
ako 300 mestách po celom kontinente. Okrem veľtrhov
pracovných príležitostí, ktoré spájajú uchádzačov
o zamestnanie a zamestnávateľov, táto iniciatíva
ponúkla workshopy, semináre a rôzne iné informačné
činnosti. Vyše 200 000 návštevníkov dokázalo, že
Európania majú o možnosti života a práce v zahraničí
veľký záujem.
Vďaka tomuto úspechu sa Európska komisia rozhodla
organizovať Európske dni pracovných príležitostí
každoročne v septembri. Toto podujatie ponúka
viacero neobvyklých a pútavých príležitostí na získanie
poznatkov o mobilite zamestnancov, zvyšovanie
informovanosti o pracovných príležitostiach
v zahraničí a povzbudenie ľudí, aby uvažovali o práci
v inej krajine EÚ.
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Jednou z kľúčových cieľových skupín sú samozrejme
mladí ľudia, keďže mnohé z týchto podujatí propagujú
výhody získania skúseností s pracovnou mobilitou na
začiatku ich kariéry. Podujatie však ponúka niečo pre
každého Európana, ktorý má záujem zmeniť svoj život.
Aktuálne informácie o mieste a čase týchto podujatí
nájdete na stránke http://eures.europa.eu.

Ohlasy

Zamestnávateľ
„Poradcovia EURES sú veľmi nápomocní a poskytujú nám podporu pri
hľadaní zamestnancov s osobitnými jazykovými znalosťami. Máme
sedem mnohojazyčných klientov a poskytujeme služby v 24 rôznych
jazykoch. Nábor zahraničných pracovníkov je preto pre nás neustálou
nevyhnutnosťou.“
Marcella McKeever, náborová riaditeľka, GEM, Spojené kráľovstvo

Zamestnanec
„Je nádherné byť animátorom – je to zamestnanie, ktoré by som nikdy
nevykonával, keby som sa nezastavil v kancelárii EURES. Cestovanie
a práca v inej krajine ma zaviedli do rôznych kultúr a pomohli mi získať
nový pohľad. Pracovné a životné skúsenosti sú nevyhnutné na to, aby ste
sa pohli ďalej a také služby ako EURES vám pomôžu získať jedno aj druhé.“
Alex, animátor v rekreačnom stredisku, Sol Melià, Španielsko

EURES
„Celoeurópsky veľtrh pracovných príležitostí je vynikajúcim príkladom spojenia
síl rôznych politických, sociálnych a hospodárskych subjektov s cieľom šíriť
informácie o výhodách voľného trhu práce pre pracovníkov.“
Vladimír Špidla, komisár EÚ pre zamestnanosť,
sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti

Chcete sa dozvedieť viac?
Kliknite na http://eures.europa.eu
Európska komisia
Hľadanie zamestnania v Európe – príručka pre uchádzačov o zamestnanie
Luxemburg: Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev
2008 - 13 s. - 14,8 x 21 cm
ISBN 978-92-79-07241-3
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Zaujali vás publikácie Generálneho riaditeľstva pre
zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnosť príležitostí?
Môžete si ich stiahnuť z internetu na adrese:
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/
publications/index_en.cfm
alebo si ich on-line objednať:
http://ec.europa.eu/employment_social/sagapLink/
dspSubscribe.do?lang=en

ESmail je elektronické informačné periodikum
Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne
záležitosti a rovnosť príležitostí.
Objednať si ho môžete priamo na internetovej adrese:
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/news/
esmail_en.cfm

http://eures.europa.eu

