Eka EURES työpaikka toisesta EU-maasta
Eka EURES työpaikka -hankkeella pyritään auttamaan 18-35-vuotiaita nuoria löytämään
työpaikka toisesta EU-maasta. Työnsaantiasi voidaan tukea taloudellisesti.
Eka EURES-työpaikka voi auttaa sinua, jos haluat saada oman alan työkokemusta, startin työurasi alkuun
tai vaihtaa ammatillista suuntautumistasi. Voit hakea tukea Eka EURES-työpaikka –hankkeesta, jos olet 18-35vuotias, EU-kansalainen, joka asuu virallisesti jossakin EU-maassa.
Taloudellinen tuki kun olet löytänyt avoimen työ- paikan toisesta EU-maasta ja sopinut työhaastattelusta, voit
saada rahallista tukea:
o
o

haastattelumatkaan 100–350 euroa etäisyydestä riippuen
uuteen maahan asettautumiseen tai muuttoon työpaikan varmistuttua 700 – 1400 euroa
kohdemaasta riippuen
o kielikoulutukseen todellisten kustannusten mukaan 2000 euroon saakka
o pätevyyksien tunnustamiseen tasasumma 400 euroa

Tuen saannin ehtoja:

o
o

Tukea haastattelumatkaan ja muuttokustannuksiin on haettava etukäteen
Työsopimus pitää tehdä vähintään 6 kuukaudeksi ja työajan tulee olla vähintään 50%
kohdemaan kokoaikatyön määrästä
o Tukea voi hakea EU-maihin sekä Norjaan ja Islantiin, mutta ei Sveitsiin tai Liechtensteiniin
o Tukea työhaastatteluun ja/tai asettautumiseen ei enää myönnetä myyntiä ja telemarkkinointia
sisältäviin Business Support / Callcentre –tehtäviin.

TE-palveluiden Eka EURES työpaikka sivut:
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/loyda_toita/toihin_ulkomaille/eka_eures_nuorille/index.html
Lisätietoja:
http://yourfirsteuresjob.eu/en/home
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Mitä teen seuraavaksi?
Ruotsin projekti myöntää tukea työhön liittyvissä asioissa 18–35-vuotiaille hakijoille. Eka EURES -hankkeen tiedot
ja hakemuslomakkeet löydät osoitteesta www.yourfirsteuresjob.se
Jos sinulla on työhaastattelu tai työpaikka tiedossa:
1. Valitse hakemuslomake ja täytä, tulosta ja allekirjoita se.
- Huomioi, että allekirjoittamattomia hakemuksia ei voida käsitellä.
2. Liitä mukaan kopio passistasi ja matkavarauksista, kopiot tutkintotodistuksista tai CV,
työpaikkailmoitus sekä todiste siitä, että olet pankkitilisi hallinnoija.
- Jos et voi skannata lomaketta ja liitteitä, voit myös ottaa niistä valokuvat ja lähettää ne.
- Pankkitilin hallinnoinnin osoittamiseen riittää esimerkiksi kuvakaappaus verkkopankista.
3. Lähetä hakemus osoitteeseen yfej@arbetsformedlingen.se

Matkatukea työhaastatteluun
Hakulomake:

Työnantajan vahvistus:

https://www.arbetsformedlingen.se/download/1
8.35e8e8ea159c5a24b2c6048e/1485945485994/
1A-yfej-interview.pdf

https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.35e8e
8ea159c5a24b2c6048f/1485945490634/1B-yfejconfirmation-interview.pdf

Tukea asettautumiseen
Hakulomake muuttokustannusta varten:
https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.35e8e8ea159c5a24b2c60491/1485945538459/2A-yfejrelocation-expenses.pdf
Työnantajan vahvistus työpaikan saannista muuttokustannuksia varten:
https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.35e8e8ea159c5a24b2c60492/1485945546492/2B-yfejconfirmation-employment.pdf

Kysyttävää?
Jos sinulle jäi kysyttävää Eka EURES -tuesta, ole yhteydessä TE-toimistoosi tai lähetä sähköpostia:
yfej@te-toimisto.fi

