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Sujuvaa rekrytointia
ja osaavia työntekijöitä
EURES työnvälitysverkoston avulla saat yrityksellesi kilpailuetua Euroopasta: osaavia ja motivoituneita työntekijöitä. Autamme yritystäsi avoimien työpaikkojen markkinoinnissa verkko-palvelussamme. Tulemme tarvittaessa apuun rekrytoinnin käynnistämisessä
ja koko prosessin toteuttamisessa. Saat apuamme hakemusten vastaanottamisessa ja esivalinnoissa. Tiedotamme Euroopassa järjestettävistä rekrytointitapahtumista, joihin voit osallistua. Järjestämme yrityksesi tarpeiden mukaan räätälöityjä rekrytointitilaisuuksia paikallista verkostoamme hyödyntäen.

Kansainvälistä osaamista ja
räätälöityä palvelua yrityksellesi

Anna EURESin auttaa –
säästät aikaa, vaivaa ja rahaa.

Ota yhteyttä EURES-asiantuntijaan:
te-palvelut.fi/eures

Laajan verkostomme ja huippuasiantuntijoidemme
avulla tuomme osaavat työntekijät lähellesi. Yli 1000
ammattitaitoista EURES-asiantuntijaa eri puolilla
Eurooppaa opastaa sinua rekrytoinnissa, löytää juuri
sinun yrityksellesi sopivia työntekijöitä ja räätälöityjä ratkaisuja. Olemme läsnä, kuuntelemme ja
vastaamme. Kysy, miten EURES voi auttaa sinua!

Kutsu EURES-asiantuntijamme yrityskäynnille!

te-palvelut.fi

EURES tukee,
kouluttaa ja testaa
EURES (EURopean Employment Services) on luotettava julkinen työnvälitysverkosto. Voit luottaa siihen,
että meiltä saat palvelua, joka ottaa rekrytoinnin lisäksi
huomioon mm. työntekijöiden sopeutumisen tulevaan
työpaikkaansa. Koulutamme, valmennamme ja testaamme ammattitaidon, jotta rekrytoinnistasi
tulisi nappisuoritus.

Työpaikkasuomi ja -ruotsi
Koulutuksessa työntekijät saavuttavat sellaisen kielitaidon tason, että he suoriutuvat suomen tai ruotsin
kielellä työssään.

heidän kotimaassaan. Koulutettavat saavuttavat sellaisen kielitaidon tason, että he suoriutuvat työssään Suomessa. Koulutus antaa myös realistisen kuvan suomalaisesta työelämästä ja omaan ammattiin kohdistuvista
vaatimuksista.

Ammattitaidon testaus
Osaamisen ja ammattitaidon arviointi tilanteessa, jossa
lähtömaan koulutusjärjestelmä poikkeaa suomalaisesta.
Testauksen avulla kartoitetaan Euroopasta rekrytoitavien osaajien valmiudet työskennellä ammatissaan
Suomessa.

Eka EURES -työpaikkatuki
Kansainvälinen työyhteisö
Työyhteisön tarpeiden mukaan räätälöitävä valmennus,
jonka tavoitteena voi olla muun muassa valmistautuminen ulkomaalaisten työntekijöiden vastaanottoon ja
perehdyttämiseen, työyhteisön kulttuurienvälisen viestinnän ja vuorovaikutuksen edistäminen tai kansainvälisen osaamisen hyödyntäminen liiketoiminnassa.

Lähtömaakoulutus

Euroopan komissio tukee nuorten työllistymistä toiseen
EU-maahan myöntämällä työnantajalle taloudellista
tukea nuoren työntekijän perehdyttämisestä ja uuteen
maahan sopeutumisesta aiheutuviin kustannuksiin.
Eka EURES -työpaikkatukea myönnetään alle 250 henkilöä työllistäville yrityksille.
Lue lisää uusista palveluistamme:
te-palvelut.fi/eures
eures.europa.eu

Suomen tai ruotsin kielen, kulttuurin ja työelämätietouden koulutus ulkomailta rekrytoitaville henkilöille

Kutsu EURES-asiantuntijamme yrityskäynnille!

TE-toimistossa sinua auttavat EURES-asiantuntijat:
http://te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/eures_neuvojat/index.html
Lue lisää Euroopassa järjestettävistä
rekrytointitapahtumista: www.europeanjobdays.eu

