
Erasmus+ 
Erasmus+ hjelper studenter 

og nyutdannede med å finne 
praksisplass i et av landene 
som er med i programmet.

YfEj 
En EURES-ordning som hjelper 

unge europeere med å finne 
jobb, praksisplass eller  

lærlingplass i et annet EU-land.  
EURES gir informasjon og  

hjelp til jobbsøking, 
jobbmatching og rekruttering.

Europeisk 
solidaritetskorps 
Et EU-initiativ som gir unge 

mulighet til å arbeide, 
eventuelt som frivillig, i 

prosjekter i eget land eller i 
andre EU-land som kommer 

lokalsamfunn til gode.

Drop’pin@EURES 
En EURES-tjeneste som 

bedrifter og organisasjoner 
kan bruke til å vise fram 
mulighetene de har for 
unge, og som hjelper 

unge europeere med å ta 
sine første skritt inn på 

arbeidsmarkedet.

ERASMUS for unge 
gründere

Et utvekslingsprogram 
der nye og aspirerende 

europeiske gründere får 
mulighet til å lære av erfarne 
gründere som driver bedrifter 

i andre EU-land.

Reactivate 
En EURES-ordning som 

hjelper unge europeere med 
å finne jobb, praksisplass eller 

lærlingplass i et annet EU-land. 
EURES gir informasjon og hjelp 
til jobbsøking, jobbmatching 

og rekruttering.

Er du student?

Vurderer du å starte din 
egen virksomhet?

Ønsker du 
arbeidserfaring av 
lengre varighet?

EURES kan hjelpe
Ikke noe problem!

EURES 
har noe for deg

EURES  
har det rette programmet  

for deg Ønsker du å arbeide 
som frivillig i Europa?

Vurderer du å starte din egen virksomhet?

Ja Ja

Ja

Ja

Ja

Nei Nei

Nei

Over 35 år?

Ikke  
akkurat  

nå

Ikke det jeg  
er interessert  

i akkurat  
nå

Er du mellom 17 og 35?

Om EURES
EURES er et samarbeidsnettverk 
mellom Europakommisjonen 
og medlemmer og partnere, 
særlig de offentlige 
arbeidsmarkedsetatene, i EU-
landene og Norge, Island og 
Liechtenstein. Sveits deltar også 
i EURES.

EURES har et unikt tilbud av 
informasjon og tjenester for 
arbeidssøkere som vil arbeide 
i utlandet, og for arbeidsgivere 
som vil rekruttere fra utlandet.

Nettverket har to pilarer: et 
nettverk av EURES-kontakter og 
EURES-portalen.

Finn ledige stillinger på  
EURES-portalen: 
eures.europa.eu

En EURES-guide til
arbeid i utlandet

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_en
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=20
https://ec.europa.eu/eures/public/no/homepage
https://ec.europa.eu/eures/public/no/your-first-eures-job-js
https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://ec.europa.eu/eures/public/no/opportunities
https://ec.europa.eu/eures/public/no/reactivate-js
https://ec.europa.eu/eures/public/no/homepage
https://ec.europa.eu/eures/public/no/homepage
https://ec.europa.eu/eures/public/no/homepage



