eures.europa.eu
KESÄTYÖ EUROOPASSA 2016
Miten olisi kesätyö ulkomailla? EURES auttaa!
Suomalaiset TE-toimistot välittävät tietoa myös ulkomaisista työpaikoista. Ulkomaiset työpaikat löytyvät
osoitteessa: www.te-palvelut.fi/tyopaikat. Kirjoita alue-kenttään sana ulkomaat niin näet kaikki TE-palveluihin
ilmoitetut ulkomaiset työpaikkailmoitukset.
Tietoa EU/ETA -maiden avoimista työpaikoista sekä eri maiden asumiseen ja elämiseen liittyvistä asioista saat EURES
-palvelusta. EURES (European Employment Services) on EU/ETA -maiden yhteinen työnvälitysverkosto. Yleistietoa
kansainvälisestä työnhausta löytyy osoitteessa www.te-palvelut.fi/eures.
EURES tietokantaan on tallennettu avoimia työpaikkoja 32 Euroopan maasta. Tietoa työskentelystä ja opiskelusta eri
maissa, CV hakijapankki sekä kansallisten työnvälityspalvelujen nettiosoitteet löydät EURES-portaalista
www.eures.europa.eu. Muista työpaikkoja etsiessäsi hakusanan käyttö, avoimeen hakukenttään voit kirjoittaa esim.
waiter (tarjoilija) tai seasonal work (kausityö).

Työskentely Ahvenanmaalla ja Pohjoismaissa






Arbeta på Åland:
Norja
Ruotsi
Tanska
Islanti

www.ams.ax sommarjobb. Svenskspråkigt
www.nav.no (>Ledige jobber, hakusana esim. ”sesong”, ”ferie”)
www.arbetsformedlingen.se (> platsbanken esim. sommarjobb)
www.jobnet.dk
http://form.vinnumalastofnun.is/eures

Huvipuistot
Norja
 Tusenfryd: www.tusenfryd.no/no/om-oss/ledigestillinger
 Sommarland: www.sommarland.no/jobb
 Hunderfossen:
www.hunderfossen.no/jobb_i_parken/ledig_stilling
 Kongeparken: www.kongeparken.no/jobb
 Dyreparken: www.dyreparken.no/jobb

Saksa
 Europa Park:
http://corporate.europapark.com/en/career/jobs/jo
bs-available/

Tanska ja Iso-Britannia
 www.legoland.com
 www.altontowers.com
 www.merlincareers.com
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Tanska
 Bakken: www.bakken.dk sök Job på Bakken
 Tivoli i Köpenhamn:
www.tivoli.dk/da/om/job+og+karriere
 LEGOLAND: www.legoland.dk/OmLEGOLAND/Job-i-LEGOLAND/Saesonjobs

Ranska
 Park Astérix:
http://recrutement.parcasterix.fr/offres.html
 Disneyland Paris: www.disneylandpariscasting.com/en

Entertainment jobs






www.tmc247.com
www.hotelsviva.com
www.gardenhotels.com/ofertas-trabajoformacion/
www.wintour.it/Wintour/Lavora-Con-Noi
www.art-show.it/?lang=enGB&page=lavoraconnoi&send=no&id1=15

Sesonkityöt






Muita vaihtoehtoja

Nordjobb: www.nordjobb.org
Euroopassa www.pickingjobs.com
Alankomaissa www.seasonalwork.nl
Ranskassa www.apcon.nl/docs_uk/frankrijk.html
Isossa-Britanniassa www.summerjobs.co.uk






www.nuorisovaihto.fi/ohjelmat+lyhyesti/
www.maailmalle.net
Drop In@EURES
Työskentely mahdollisuusksi YK:ssa
https://unjobfinder.org/

Erilaisia CV-malleja
Europassi, CV-netti, MY CV EURES portal, entäpä video CV?

Eka EURES-työpaikka - Tukea työhaastatteluun ja työnhakuun Eurooppaan






Eka EURES-työpaikka on aloite, jolla tuetaan nuoria 18-35-vuotiaita, jotka ovat lähdössä työhaastatteluun
tai työhön Eurooppaan vähintään 6 kuukautta kestävään työsuhteeseen. Työaika vähintään 50%
kohdemaan kokoaikatyöstä
Työnhakualueena ovat 28 EU-maan lisäksi Norja ja Islanti
Suomi tekee yhteistyötä Ruotsin Eka EURES hankkeen kanssa.
Kaikki tieto ja hakulomakkeet löytyvät englanniksi
Muistathan tiedustella oikeuttasi tukeen ennen lähtöäsi työhaastattelumatkalle tai työhön.

Lisätietoa suomeksi: www.te-palvelut.fi >työnhakijalle > Eka EURES-työpaikka nuorelle
Lisätietoa englanniksi: www.yourfirsteuresjob.se
HUOM!
Jos haet työtä EU/ETA-maiden ulkopuolelta tarkista aina työn aloittamiseen tarvittavat asiakirjat (esim. oleskelu- ja
työluvat)

www.facebook.com/EURESSuomi
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