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Czy mogę uzyskać wsparcie
finansowe?

Dowiedz się więcej:

Tak, program zakłada wsparcie finansowe
oraz doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo
pracy dla osób poszukujących zatrudnienia w
innym kraju UE.
Osoby poszukujące pracy mogą skorzystać z:
■■

Koszty podróży związane z rozmową rekrutacyjną

■■

Koszty przeprowadzki do innego kraju

■■

Szkolenie językowe

■■

Potwierdzenie uznania kwalifikacji w innym kraju

Aby znaleźć pracę lub zarejestrować swoje oferty
pracy, powinieneś skontaktować się z usługą
reaktywacji zatrudnienia. Usługi bezpośrednie mogą
nie być dostępne we wszystkich krajach
uczestniczących, ale usługa reaktywacji zatrudnienia
może pomóc osobom poszukującym pracy i
pracodawcom z dowolnego państwa członkowskiego
UE.

Dołącz do mediów
społecznościowych
EURESjobs

Przedsiębiorcy (MśP) mogą ubiegać się o
wsparcie finansowe w zakresie szkoleń w
miejscu pracy oraz integracji nowego
pracownika.

EURESjob

Partnerzy programu REACTIVATE mogą dostarczyć
wyczerpujących informacji na temat dostępnego
wsparcia finansowego.
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Informacja dla pracodawców i
osób poszukujących pracy
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Unia Europejska program mobilności
zawodowej dla osób poszukujących
pracy powyżej 35 roku życia.
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Social Europe

Jak działa Reactivate?

OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY

PRACODAWCY

Jeśli:
Jesteś w wieku 35+?

Reactivate to
program unijny
wspierający
mobilność osób
poszukujących pracy
powyżej 35 lat.

Posiadasz obywatelstwo jednego
z krajów członkowskich UE?
Nie możesz znaleźć pracy w swoim
kraju zamieszkania?

START
Usługi programu przynoszą korzyści zarówno osobom
poszukującym pracy, jak i pracodawcom:
■■

■■

Jako osobie poszukującej pracy,
REACTIVATE może pomóc Ci znaleźć pracę,
staż lub praktykę u pracodawcy w innym
państwie członkowskim UE
Jako pracodawcy, REACTIVATE może
pomóc w rekrutacji pracowników
dopasowując ofertę do zmotywowanych
poszukujących pracy w całej Europie.

Usługi są bezpłatne i dostosowane do Twoich potrzeb.
Okres zatrudnienia trwa co najmniej 6 miesięcy (może
obowiązywać krótszy okres stażu).

Co wyróżnia program Reactivate?
Łącząc poszukujących pracy z pracodawcami (oraz
pracodawców z osobami poszukującymi pracy) w całej
UE, Reactivate może pomóc w znalezieniu
odpowiedniej pracy, a także w zwiększeniu
konkurencyjności unijnych firm

Jesteś gotów przeprowadzić się
do innego kraju członkowskiego UE?

Jeśli tak, to Reactivate może być dla Ciebie. Reactivate to
program otwarty dla kandydatów z różnymi poziomami
wykształcenia i / lub doświadczenia zawodowego.
Poszukiwane będą osoby poszukujące pracy, które są
bezrobotne. Ponadto możesz otrzymać program integracyjny
i szkolenie w miejscu pracy, które pomoże ci w znalezieniu
pracy i nowego kraju.
Jeżeli tymczasowo przebywasz za granicą i kwalifikujesz
się do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
(EKUZ), możesz skorzystać z niej, aby uzyskać darmowy lub
obniżony koszt opieki medycznej, jeśli zachorujesz.
Konieczne będzie dodatkowe ubezpieczenie na czas
podróży.

Uczestniczące kraje:
Państwa członkowskie UE: Austria, Belgia, Bułgaria,
Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia,
Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy,
Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska,
Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania,
Szwecja, Wielka Brytania.

Jeśli jesteś zarejestrowanym przedsiębiorcą
lub inną organizacją na terenie UE.
Poszukujesz pracownika o
określonym profilu i nie możesz go
znaleźć w swoim kraju?
Chcesz zatrudnić pracownika lub
stażystę w wieku 35+ z innego kraju?
Możesz zorganizować szkolenie w
miejscu pracy lub zapewnić inne w
wsparcie integracyjne dla
potencjalnego kandydata?

Jeśli tak, to Reactivate może być wsparciem dla
Ciebie Jest to bezpłatna usługa, dzięki której
możesz rekrutować na stanowiska z puli
kandydatów z całej UE. Co więcej, małe i średnie
przedsiębiorstwa (MŚP) mogą dodatkowo otrzymać
wsparcie finansowe na określone usługi dla
kandydatów.

