
Your first EURES job  (YfEj 5.0) 

(Twoja pierwsza praca z EURES) 

Czym jest Twoja pierwsza praca z EURES 5.0? 

Twoja pierwsza praca z EURES to unijny program mobilności zawodowej mający na celu 

pomóc młodym Europejczykom w znalezieniu pracy lub stażu w innym, niż miejsce 

zamieszkania, państwie należącym do UE (także w Norwegii i Islandii); jak również pomóc 

pracodawcom chcącym zatrudnić młodych pracowników w znalezieniu wykwalifikowanej 

kadry. 

W ramach programu, krajowe służby zatrudnienia i sieć EURES, oferują kompleksowe usługi 

z zakresu mobilności zawodowej, odpowiadające na potrzeby młodych pracowników 

napotykających na utrudnienia w znalezieniu właściwego zatrudnienia, jak również 

odpowiadające na potrzeby pracodawców mających trudności w znalezieniu pracowników. 

Do przedmiotowych usług zaliczamy: informowanie, rekrutowanie, kojarzenie pracodawców  

z pracownikami, finansowanie wybranych działań. 

Inicjatywa jest współfinansowana ze środków unijnych i powstała dzięki współpracy 

Krajowych Biur Koordynacji EURES, prywatnych organizacji z poszczególnych państw 

członkowskich (Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Niemiec, Grecji, Włoch, Portugalii, Rumunii, 

Hiszpanii i Wielkiej Brytanii), Citta Metropolitana di Roma Capitale, Uniwersytetu „La 

Sapienza” ze stowarzyszonymi organizacjami, takimi jak Eurodesk Network, ETUC 

(European Trade Union Confederation), Italian Union of Chambers of Commerce. 

Kto kwalifikuje się do otrzymania wsparcia? 

Obywatele UE, Norwegii, Islandii w wieku 18-35 lat legalnie mieszkający na terenie jednego 

z tych państw.  

Pracodawcy prowadzący legalną działalność w jednym z krajów UE, Norwegii lub Islandii, 

którzy są w stanie zaoferować zatrudnienie na minimum 6 miesięcy (3 miesiące - w 

przypadku stażu)  z zagwarantowaniem wynagrodzenia i warunków zatrudnienia zgodnych z 

przepisami prawa pracy.  

 

 

 



Jakie wsparcie jest dostępne? 

Dla młodych osób 

W ramach programu oferowane są kursy językowe. Ponadto uczestnik może liczyć na 

uzyskanie wsparcia finansowego w postaci: dodatku z tytułu podróży za granicę w celu 

odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, dodatku z tytułu przeprowadzki, pokrycia kosztów 

potwierdzenia kwalifikacji zawodowych. 

Dla pracodawców 

Przedsiębiorstwa zatrudniające do 250 pracowników mogą wystąpić z wnioskiem o 

sfinansowanie programu integracyjnego dla nowych pracowników, mającego ułatwić ich 

integrację w nowym środowisku. 

Jak wziąć udział w programie? 

Należy zarejestrować się na platformie EUJOB4EU: http://yourfirsteuresjob.eu 

W przypadku rejestracji pracodawców, kadra EURES skontaktuje się z pracodawcą w celu 

zaoferowania wsparcia w znalezieniu właściwych kandydatów do pracy. 

W przypadku rejestracji osoby poszukującej pracy, kadra EURES skontaktuje się z daną 

osobą w razie pojawienia się odpowiedniej oferty pracy/stażu. 

Dane kontaktowe i linki 

Strona internetowa: http://www.yourfirsteuresjob.eu 

Email: yfej@anpal.gov.it 

Facebook: Your first EURES Job 5.0 

Twitter: @yfEURESjob 
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