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Informații privind Serviciul European de Ocupare a Forţei de Muncă
(European Employment Services – EURES)
Serviciul European de Ocupare a Forţei de Muncă (European Employment
Services), cunoscut și ca EURES este o reţea de cooperare ce cuprinde serviciile publice de
ocupare a forţei de muncă din statele membre. Acestora li se alătură ca parteneri şi organizaţiile
sindicale şi patronale.
Reţeaua EURES urmărește să faciliteze libera circulaţie a lucrătorilor în cadrul Spaţiului
Economic European (SEE) (cuprinzând statele membre ale Uniunii Europene, plus Norvegia,
Liechtenstein şi Islanda), precum şi în Elveţia.
EURES pune la dispoziție informații atât solicitanţilor de locuri de muncă ce doresc să se
deplasează în altă ţară pentru un loc de muncă sau de studiu, precum şi angajatorilor care doresc
să recruteze personal din străinătate.
Acest lucru este posibil prin intermediul unei reţele de consilieri care acordă ajutor şi
asistenţă prin intermediul unor contacte personale, atât solicitanţilor de locuri de muncă cât şi
angajatorilor interesaţi de piaţa de muncă europeană. Alfel spus, consilierii sunt specialişti
instruiţi ce oferă cele trei servicii EURES de bază: informaţii, orientare şi plasament.
Serviciul European de Ocupare a Forţei de Muncă are la dispoziție peste 850 de consilieri,
iar numărul lor este în creștere. Modul de contactare şi adresele lor se găsesc pe pagina „Căutare
consilieri EURES” din secţiunea „EURES” a portalului sau făcând clic pe butonul „Contactaţi un
consilier EURES”, care apare pe multe pagini ale acestui portal.
EURES este un serviciu gratuit pentru solicitanți, sub rezerva condiţiilor stabilite de
fiecare membru EURES.
EURES - Ajutor și asistență - Servicii online - Comisia Europeană (europa.eu)

EURES - EURES - portalul mobilităţii europene pentru ocuparea forţei de muncă - Comisia
Europeană (europa.eu)

Portalul EURES oferă informații în cele 26 de limbi ale Uniunii Europene/SEE, respectiv:
bulgară, cehă, croat, daneză, estonă, engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, islandeză,
italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, norvegiană, olandeză, poloneză, portugheză,
română, scoţiană, slovacă, slovenă, spaniolă şi suedeză.
Informaţiile cuprinse în secţiunea „Condiţii de viaţă şi de muncă” sunt disponibile în
limbile engleză, franceză, germană şi în limba naţională a ţării în cauză.
Întrucât găsirea unui loc de muncă într-un alt stat, respectiv un angajat dintr-un alt stat are
mai multe implicații, EURES pune la dispoziția celor interesați şi următoarele informaţii:
tendinţele de pe piaţa muncii din toate ţările şi regiunile SEE;
detalii practice despre condiţiile de viaţă şi de muncă în Europa;
o bază de date on-line cu CV-urile solicitanţilor de locuri de muncă.

❗ Trebuie reținut că EURES nu oferă informașii despre posturile vacante la instituţiile
europene. Acestea sunt publicate pe site-ul Oficiului European pentru Selecţia Personalului
(EPSO): http://epso.europa.eu.
EURES oferă posibilitatea găsirii unui loc de muncă dintr-o gamă largă de ocupaţii,
bazele de date incluzând posturi permanente sau temporare.
Indiferent de tipul postului, acesta este însoţit de informaţii despre modul în care trebuie
prezentată candidatura şi despre persoana de contact. Aceasta poate fi un consilier EURES care
va studia candidatura sau, în alte cazuri, cineva din cadrul organizaţiei angajatorului.
Locurile de muncă prezentate pe portalul EURES provin de la membrii şi partenerii
EURES, în special de la serviciile publice europene de ocupare a forţei de muncă.
În acest mod direct și transparent, serviciile publice folosesc rețeaua EURES pentru a face
publice locurile de muncă pentru care angajatorul este interesat în mod special să recruteze
lucrători din alte ţări europene. Sintagma „posturi EURES” indică faptul că angajatorul este
interesat în mod deosebit să recruteze lucrători din alte ţări europene.
Exemplu pentru căutarea unui loc de muncă: consultant financiar

Exemplu pentru condițiile cerute:

Exemplu pentru informații suplimentare:

Informații despre EURES România puteți găsi accesând link-ul: EURES Romania (anofm.ro)

De asemenea, informații utile vă sunt oferite și accesând link-ul: acumularile trecutului “si cerintele
viitorului” (anofm.ro)

Notă: Prezentul material a fost realizat pe baza informațiilor oferite de site-ul oficial EURES al
Comisiei europene, EURES România și AJOFM

