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TINERI ÎN CĂUTAREA 
UNUI LOC DE MUNCĂ

Ești...

 ➔ un tânăr cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani?
 ➔ cetățean sau rezident al unei țări din UE, al Norvegiei sau 
al Islandei?

 ➔ dornic să îți găsești un loc de muncă sau oportunități 
de formare în țara ta, însă nu reușești?

 ➔ dispus să te muți într-o altă țară a UE, în Norvegia  
sau în Islanda cel puțin șase luni pentru un loc  
de muncă, un stagiu sau o ucenicie?

✓Dacă ai răspuns DA  
la toate aceste intrebări…

…atunci Primul tău loc de muncă 
EURES poate fi soluția pe care o cauți!

Primul tău loc de muncă EURES este un program de mobili-
tate a forței de muncă al Uniunii Europene al cărui scop este de 
a-i ajuta pe tineri să își găsească un loc de muncă, un stagiu sau 
o ucenicie într-o altă țară a UE, în Norvegia sau în Islanda și pe 
angajatori să găsească forță de muncă calificată. Programul este 
menit să ajute la ocuparea unor posturi vacante pentru care este 
dificil de găsit forță de muncă de către tineri aflați în căutarea 
unui loc de muncă și de către persoane aflate în căutarea unor 
oportunități de formare la locul de muncă în întreaga Europă.

Prin Primul tău loc de muncă EURES poți obține sprijin finan-
ciar pentru o deplasare în străinătate în vederea unui interviu, 
dar și pentru formare (de exemplu, cursuri de limbi străine), 
recunoașterea calificărilor sau cheltuielile de mutare.



TINERI ÎN CĂUTAREA 
UNUI LOC DE MUNCĂ

De ce calificări am nevoie?

La programul „Primul tău loc de muncă EURES” pot 
participa candidați cu diferite niveluri de studii și/sau 
experiență profesională.

Cum candidez?
Pentru a afla cel mai apropiat punct de contact și condițiile 
de participare, accesează  
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob   
și urmează linkurile relevante.

Unde pot afla mai multe?

Poți descărca ghidul „Primul tău loc de muncă EURES” 
de la adresele:  
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob 

Intră pe paginile noastre de rețele sociale

EURESjobs
EURESjob
EURES (pagină de companiei)
EURES Europe
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ANGAJATORI

Sunteţi...

 ➔ o întreprindere cu sediul într-o țară a UE, în Norvegia sau 
în Islanda?

 ➔ în căutare de tineri cu un anumit profil pentru a-i recruta 
și nu îi găsiţi în propria țară? 

 ➔ dispus să angajaţi lucrători, stagiari sau ucenici  
cu vârsta între 18 și 35 de ani din alte țări ale UE,  
din Norvegia sau din Islanda?

 ➔ capabil să oferiţi formare la locul de muncă și alte 
forme de sprijin candidaților recrutați?

✓Dacă aţi răspuns DA  
la toate aceste intrebări…

…atunci Primul tău loc de muncă 
EURES poate fi soluția pe care o căutaţi!

Primul tău loc de muncă EURES este un program de mobili-
tate a forței de muncă al Uniunii Europene al cărui scop este de 
a-i ajuta pe angajatori să găsească lucrători calificați și pe tinerii 
europeni să își găsească un loc de muncă sau oportunități de 
formare la locul de muncă în alt stat membru, în Norvegia sau în 
Islanda. Programul este menit să ajute la ocuparea unor posturi 
vacante pentru care este dificil de găsit forță de muncă de către 
tineri candidați motivați din întreaga Europă.

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) pot solicita sprijin 
financiar pentru a acoperi o parte din costurile de formare ale 
noilor angajați, stagiari sau ucenici și pentru a-i ajuta pe aceștia 
să se instaleze.



ANGAJATORI

Care sunt plata și condițiile?

Angajatorii trebuie să acorde un salariu și să achite contribuțiile 
de asigurări sociale sau alte prestații în conformitate cu 
legislația națională în domeniul muncii. De asemenea, aceștia 
trebuie să ofere un contract de muncă scris pe o perioadă de cel 
puțin șase luni.

Cum pot participa la program?

Pentru a afla cel mai apropiat punct de contact și condițiile 
de participare, accesaţi  
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob  
și urmaţi linkurile relevante.

Unde pot afla mai multe?

Puteți descărca ghidul „Primul tău loc de muncă EURES” 
de la adresele: 
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
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