
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. 
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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 
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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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