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ПРОЕКТЪТ
Финансирана от Програмата за заетост и
социални иновации (EaSI) Целевата схема за
мобилност на EURES (TMS) е предназначена да
насърчава и подкрепя проекти за трудова
мобилност, изпълнявани на територията на
държавите-членки на ЕС, Исландия и Норвегия.
За да постигне тази цел, EURES TMS предлага
широка гама от безплатни услуги и мерки за
финансова подкрепа, които са достъпни както за
работодатели, така и за търсещи работа лица.
По конкретно:
•
помощ за ТРЛ при намиране на работа,
възможности за стаж или чиракуване в европейска
държава, различна от държавата на пребиваване
•
помощ за работодатели в процеса на
подбор и набиране на кандидати за свободните им
работни места
Регистрацията и всякаква помощ и подкрепящи
услугите са безплатни!
За повече информация,
моля посетете:
https://euresmobility.anpal.gov.it/
или ни пишете на имейл:
EURES-TMS@anpal.gov.it
Последвайте ни!

Целева схема за
мобилност на
EURES
Насърчаване на трудовата мобилност
в Европа

РАБОТОДАТЕЛИ

ТЪРСЕЩИ РАБОТА ЛИЦА

Кой може да участва

Кой може да участва

Как можете да участвате

Всички предприятия или организации,
които са законно установени в държавитечленки на ЕС или страните от ЕАСТ/ЕИП в
съответствие със Споразумението за ЕИП
(Исландия и Норвегия), могат да участват,
независимо от икономическия сектор, в
който извършват дейност.

Всички кандидати, търсещи работа,
стажуване или обучение по време на работа в
държава-членка на ЕС, Исландия или Норвегия,
различна от държавата им на пребиваване, които
са:

Лесно!

МСП са основната целева бизнес група и
могат да се възползват от мерките за
финансова подкрепа, предлагани от
Целевата схема за мобилност на EURES.

2.
граждани на някоя от държавите-членки на
ЕС и страните от ЕАСТ/ЕИП в съответствие със
споразумението за ЕИП (Исландия и Норвегия)
или законно пребиваващи в държава-членка на
ЕС, Исландия или Норвегия

Назначаване в европейски институции и
други международни политически,
икономически, социални и научни
организации, наднационални регулаторни
органи и техните агенции е недопустимо.

Всички кандидати, отговарящи на тези критерии,
са допустими, независимо от тяхното ниво на
квалификация, трудов/професионален опит или
икономически и социален произход.

Какво предлагаме

Какво предлагаме

•

Широка мрежа от квалифицирани
EURES TMS съветници в целия ЕС

•

Мрежа от EURES TMS съветници в целия ЕС

•

Огромен набор от работодатели

•

Индивидуална подкрепа при подбора и
набирането на кандидати

•

Финансови стимули (само за малки и
средни предприятия) за финансиране на
програми за интеграция на
новоназначени работници

Как да участвате
Лесно!
1. Регистрирате се на
https://euresmobility.anpal.gov.it/
2. След успешната регистрация, EURES
TMS съветник ще ви помогне да
преминете през всички етапи на процеса
на подбор, от публикуването на СРМ до
назначаването.

1.

на възраст над 18 години

• Индивидуални услуги (насоки, съставяне на
CV, предварителен подбор, подкрепа за
преместване при и след назначаването)
• Финансови стимули за покриване на
разходите, свързани с:
» интервю за работа
» преместване в страната на местоназначение
» преместване на семейство
» езикови курсове
» признаване на професионални квалификации
» справяне при специфични потребности при
мобилност (допълнителна надбавка за пътуване)
» дневни разходи (само за наети стажанти и
чираци)
•

Подготвително обучение

1. Регистрирате се на
https://euresmobility.anpal.gov.it/ и попълвате
информацията, необходима за да
създадете своето CV
2. Ако профилът ви съответства на оферта за
работа, ще получите заявка за връзка от
EURES TMSсъветник, който ще ви
подпомага по време на процедурата
(подбора, преди и след назначаването)
3. Можете също самостоятелно да проучите
офертите за работа, публикувани онлайн и
да се свържете с EURES TMS съветник ако
ви е необходима подкрепа
4. Можете също да се свържете с
нерегистрирани работодатели и да ги
насочите към проект EURES TMS

