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Портал EURES - Ознайомлення 

• EURES - це європейська мережа співпраці служб зайнятості, 
призначена для сприяння вільному пересуванню працівників, 
надання інформації, консультацій, а також 
працевлаштування/трудового найму (підбір персоналу).

• Портал професійної мобільності EURES поєднує шукачів роботи з 
роботодавцями, надаючи рекомендації щодо працевлаштування, 
пристосовані до їхнього конкретного профілю.  



EURES у Вашій країні

EURES - це мережа співпраці, призначена для 
сприяння вільному переміщенню працівників у 
межах 27 країн ЄС, а також Швейцарії, Ісландії, 
Ліхтенштейну та Норвегії.

Мережа складається з:

• Національних координаційних бюро -
кожна країна-учасниця мережі призначила 
національне координаційне бюро EURES, 
відповідальне за координацію національної 
мережі учасників та партнерів;

Більше інформації

• Учасник EURES і партнери EURES - надають 
на місцевому рівні роботодавцям та шукачам 
роботи інформацію, а також послуги з найму 
та працевлаштування;

• Європейське координаційне бюро -
мережа координується на європейському 
рівні Європейським координаційним бюро, 
створеним в рамках Європейського органу з 
питань праці.

https://ec.europa.eu/eures/public/eures-services/eures-your-country_en


Послуги EURES

Послуги EURES для шукачів роботи та 
роботодавців включають:
• Підбір вакансій та резюме на порталі EURES;

• Інформаційно-довідкові та інші допоміжні 
послуги для працівників і роботодавців від 1 
000 консультантів EURES на місцях;

• Доступ до інформації про умови життя та 
роботи в державах-членах ЄС, як-от 
оподаткування, пенсії, медичне страхування та 
соціальне забезпечення;

• Особливі допоміжні послуги для 
прикордонних працівників та роботодавців у 
транскордонних регіонах;

Більше інформації

• Підтримка конкретних груп в контексті цільової 
програми мобільності EURES;

• Підтримка динамічних рекрутингових заходів 
через європейську (онлайн) платформу Job Days 
(«Дні працевлаштування»);

• Інформація про допомогу після найму та доступ 
до неї, як-от вивчення мови і підтримка з 
інтеграцією в країні призначення.

https://ec.europa.eu/eures/public/eures-services_en


Послуги для шукачів роботи (I)
• Знайти роботу 

o Портал EURES містить майже 4 мільйони вільних робочих місць. Шукачі 
роботи можуть звузити пошук за країною, галуззю або професією.  

• Завантажити резюме
o Шукачі роботи можуть підвищити свої шанси на підбір вакансій, 

завантаживши своє резюме до бази даних EURES. 

• Моя робота
o Шукачі роботи можуть створювати профілі пошуку відповідно до свого 

становища, аби отримувати повідомлення про нові робочі місця. Вони 
також можуть отримувати запити від роботодавців або співробітників 
EURES, зацікавлених їхнім профілем.

Більше інформації

https://ec.europa.eu/eures/public/jobseekers_en


Послуги для шукачів роботи (II)

• Підказки та поради
o Шукачі роботи можуть знайти на порталі EURES "підказки та поради", з 

якими вони, ймовірно, захочуть ознайомитись, перш ніж переїхати до 
іншої країни. 

• Europass
o Europass - це безкоштовний набір онлайн-інструментів та інформації, який 

можуть допомогти шукачам роботи керувати всіма аспектами свого 
навчання та розвитку. Окрім того, з Europass шукачі роботи можуть 
складати різноманітні резюме і супровідні листи, презентувати свої 
навички й кваліфікації, обробляти відповідні документи.

Більше інформації

https://ec.europa.eu/eures/public/jobseekers_en


Жити й працювати у Європі

• Умови життя і роботи у Європі: 
база даних, що містить відомості про низку важливих питань, як-от пошук 
житла і школи, оподаткування, вартість життя, охорона здоров'я, 
соціальне законодавство, порівнянність кваліфікацій тощо.

• Інформація про ринок праці у Європі: 
розділ містить інформацію про сучасні тенденції на європейському ринку 
праці за країнами, регіонами та секторами діяльності.

Більше інформації

https://ec.europa.eu/eures/public/living-and-working_en


Пошук консультантів EURES та спілкування 
з ними у чаті 

Зв'яжіться з консультантом EURES на 
порталі EURES, обравши місце 
розташування, організацію, 
транскордонне партнерство, назву 
або ж за мовою.  

Дізнайтеся, які країни підтримують 
онлайн-чат і перевірте доступність, щоб 
почати онлайн-розмову з консультантом 
EURES. 

Більше інформації

https://ec.europa.eu/eures/eures-core/um/page/public?lang=en&pageCode=search_advisers%23/adviser/search/list


Статистика і корисні посилання
У цьому розділі Ви знайдете цікаву і 
корисну статистику щодо пошуку 
роботи. 

Також доступний вибір посилань на інші 
вебсайти, що становлять інтерес для шукачів 
роботи і роботодавців. 



Допомога й підтримка на порталі EURES 

У цьому розділі Ви знайдете 
відповіді на низку поширених 
запитань та іншу інформацію, 
яка може виявитись корисною.

Якщо у Вас є запитання або коментарі 
щодо EURES (порталу або професійної 
мобільності), або Ви не змогли знайти в 
розділі запитань та відповідей певну 
інформацію, Ви можете зв'язатися з 
нашою службою підтримки.

Більше інформації

https://ec.europa.eu/eures/public/eures-services/help-and-support_en
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