


Xarxa EURES

EURopean Employment Services
Xarxa de col·laboració dels serveis públics d’ocupació de l’Espai

Econòmic Europeu que té per objectiu facilitar la lliure circulació dels treballadors 



Fonaments legals de la xarxa EURES

ART. 39 TRACTAT UE (NIÇA)



Països de la U.E.



EURES ofereix als demandantsEURES ofereix als demandants



PERFIL EURES / EUROPEU 
Context Europeu i Eines Bàsiques













Alemanya

http://www.sepe.es/conten

ido/empleo_formacion/eur

es/pdf/currialeman.pdf

Eines de recerca de 
feina a Alemanya



Noruega

http://www.nav.no/NAV+EURES+work+an

d+recruit+in+Norway/Work+in+Norway/Fi

nd+a+job/How+to+apply+for+a+job.80538

6776.cms



Dinamarca

https://www.workindenmark.dk/en/Find_inf

ormation/Information_for_job_seekers/Inter

national_students/Advice_for_job_seekers/T

he_CV?q=cv

Other relevant information:

Close the CV by listing your recreational 

interests and/or family status. Such 

details help to give the employer a more 

rounded view of who you are. Be 

specific and use examples that are 

interesting for the reader. They may 

help break the ice during the informal 

part of

the interview.



Xarxa EURES

Recursos web
Xarxa de col·laboració dels serveis públics d’ocupació de l’Espai

Econòmic Europeu que té per objectiu facilitar la lliure circulació dels treballadors 



http://ec.europa.e/eures/



Cerca de 
feina

Informació
de Vida i 
Treball

Empreses

Formació



Altres 

enllaços 

d’interès



Recursos del portal EURES Recursos del portal EURES 
per a per a titulatstitulats universitarisuniversitaris

EURAXESS

http://ec.europa.eu/euraxess/





Recursos complementaris d’EURES

SEPE
(Servicio Público de Empleo Estatal)





Your First Eures Jo
b !



Your First Eures Job



Projectes i activitats EURES



Ponts de Col·laboració Permanent 



Projectes de reclutament Xarxa Eures
SEPE: Convocatorias, ofertas y proyectos de empleo



JORNADES EURES - COM 
PRESENTARSE A UN PROCÉS 
DE SELECCIÓ A ALEMANYA

• Dates: 15 i 16 Gener 2013 Barcelona 

• Perfils prioritaris: Oficis, Enginyeries,  
professionals de la Salut, TIC i Hostaleria

• Coneixements d’Anglès i/o Alemany

• Recollir formulari a l’Oficina de 
Treball i enviar per correu electrònic a: 

eures.barcelona.soc@gencat.cat

• Data límit enviament de sol·licituds: 
31 de desembre de 2012



Perfils més demandats segons país



Perfils més demandats segons país



Assessors/es EURES al SOC


