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https://eures.ec.europa.eu/eu-talent-pool-pilot_en

https://eures.praca.gov.pl/europejska-pula-talentow-pomoc-
dla-ukrainy

Poszukujący pracy 
i pracodawcy odnajdują 
się nawzajem

#EUSolidarityWithUkraine

Masz ochronę tymczasową w UE?
Szukaj możliwości pracy w Polsce 
lub Unii Europejskiej

Dołącz do projektu pilotażowego 
„Europejska Pula Talentów” na 
portalu EURES i zamieść tam 
swoje CV

https://eures.ec.europa.eu/eu-talent-pool-pilot_en
https://eures.ec.europa.eu/eu-talent-pool-pilot_en
https://eures.praca.gov.pl/europejska-pula-talentow-pomoc-dla-ukrainy


Фонд 

талантів 

ЄС

ПРОЄКТ

https://eures.ec.europa.eu/viprobuvalniy-proekt-fond-
talantiv-es-ukrainska_en

https://eures.praca.gov.pl/europejska-pula-talentow-
pomoc-dla-ukrainy

Шукачі роботи й працедавці 

знаходять один одного

#EUSolidarityWithUkraine

Ви користуєтеся тимчасовим 

захистом у ЄС? Знайдіть мож-

ливості працевлаштування в 

Польщі або в Європейському 

Союзі 

Приєднайтеся до випробуваль-

ного проєкту Фонд талантів ЄС 

на порталі EURES та почніть із 

завантаження свого резюме

https://eures.praca.gov.pl/europejska-pula-talentow-pomoc-dla-ukrainy


#EURESjobs

Портал EURES 

ec.europa.eu/eures



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


#EURESjobs

Портал EURES
ec.europa.eu/eures

europeanjobdays.eu



       

 

Jesteś osobą z Ukrainy, która opuściła swój kraj z powodu wojny i jesteś objęta/objęty 

ochroną czasową? 

 

 

Masz bezpłatny dostęp do następujących usług: 

1) informacje i doradztwo nt. życia i pracy w Polsce oraz w innych państwach członkowskich UE/EFTA, w tym nt. 

poszukiwania pracy w każdym wojewódzkim i powiatowym urzędzie pracy oraz wojewódzkiej komendzie OHP 

2) dostęp do samoobsługowych usług online na portalu EURES  oraz polskiej stronie internetowej EURES w formie 

dostępu do: 

-informacji nt. warunków życia i pracy w Polsce oraz w UE/EFTA, 

-przeglądania bazy ofert pracy, 

-rejestracji profilu zawodowego w bazie CV w ramach projektu pilotażowego „EU Talent Pool - Pilot”. 



         

 

 

Jesteś polskim pracodawcą poszukującym pracowników z Ukrainy?  

 

Zarejestruj się na portalu EURES i przeszukuj CV kandydatów do pracy z Ukrainy a także cudzoziemców z państw 

członkowskich UE/EFTA. 

 

Wejdź na portal EURES i zarejestruj konto za pośrednictwem EU-Login a następnie skorzystaj z funkcji Znajdź 

kandydatów (Find candidates). 

 

 



Щоб дізнатися більше про випробувальний Фонд талантів 
ЄС та доступні послуги EURES, можете відвідати цільову 
сторінку на порталі EURES. Знайдіть контактні дані державних 
органів влади на сторінці "EURES у Вашій країні". Ви також 
можете звернутися за допомогою до служби підтримки EURES 
щодо користування порталом або з будь-якими іншими 
запитаннями, які можуть у Вас виникнути. 

© European Union, 2022 
Reuse of this document is allowed, provided appropriate credit is given and any changes are indicated 
(Creative Commons Attribution 4.0 International license). For any use or reproduction of elements that 
are not owned by the EU, permission may need to be sought directly from the respective right holders. 
All images © European Union, unless otherwise stated.
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Об'єднує шукачів роботи 
і роботодавців

Ви виїжджаєте з України і шукаєте роботу? 

Чи маєте Ви статус тимчасового захисту?

#EUSolidarityWithUkraine

Цільова сторінка Випробувальний проєкт Фонд талантів ЄС:

twitter.com/EURESjob

facebook.com/EURESjobs

youtube.com/user/EURESjob

linkedin.com/company/eures

instagram.com/euresjobs/

EURES у соціальних мережах:

#EURESjobs

Пошук вакансій у 
Європейському Союзі.   

Зареєструйтеся на 
порталі EURES і почніть 
із завантаження свого 
резюме.

ВИПРОБУВАЛЬНИЙ 
Фонд талантів ЄС

EUROPEAN LABOUR AUTHORITY

Print ISBN 978-92-76-58981-5  doi:10.2837/380338    DR-03-22-154-UK-C   



Завдяки випробувальному Фонду талантів ЄС Ви можете створити 
резюме і продемонструвати навички більш ніж 4 000 ретельно 
перевірених та зареєстрованих роботодавців і партнерів EURES.

Якщо Ви шукаєте роботу і користуєтеся тимчасовим захистом 
відповідно до Директиви ЄС про тимчасовий захист або належним 

захистом відповідно до національного законодавства,
Ви маєте право працювати в державі-члені, у якій зареєстровані.

На порталі EURES є понад 3 мільйони вакансій, які Ви можете 
переглянути. Роботодавці можуть шукати кандидатів через базу 
даних резюме. 

Ви можете шукати і знаходити роботу в 
країнах ЄС і публікувати своє резюме. 
Утім, Ви повинні додатково перевірити 
інформацію про Ваші права й обов'язки 
щодо пересування та реєстрації.

Для захисту персональних даних від потенційних зловживань, доступ до порталу 
буде убезпечений: Ви створите обліковий запис EU Login з двоетапним процесом 
автентифікації. Після створення, резюме буде доступне тільки консультантам, а 
також роботодавцям і посередникам, зареєстрованим і підтвердженим на порталі 
EURES. Ви також можете ухвалити рішення опублікувати анонімне резюме.

Крім того, послуги цієї ініціативи доступні 
не в усіх країнах ЄС. Перегляньте карту на 
цільовій сторінці, щоб дізнатися, які з них 
надають підтримку в рамках 
випробувального Фонду 
талантів ЄС.

Більше інформації про Ваші права є за адресою: 

https://eures.ec.europa.eu/eures-services/contact-eures-helpdesk_en 

https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/information-people-fleeing-war-ukraine_en

Якщо у Вас виникли труднощі під час завантаження резюме або Ви хочете 
повідомити про зловживання, зверніться до служби підтримки EURES. Ця послуга 
доступна англійською, іспанською, італійською, німецькою та французькою мовами. 

Що може зробити для Вас 
випробувальний Фонд талантів ЄС?

Хто може подати заявку?

Чи можу я знайти 
роботу в будь-якій 
країні ЄС?

Чи будуть мої персональні 
дані захищені?

3 мільйони
вакансій

4 000
 роботодавців 
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