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1.Què és EURES

És una XARXA de cooperació dels Serveis Europeus 
d’Ocupació que té l’objectiu de facilitar la lliure circulació de 
treballadors a l’Espai Econòmic Europeu + Suïssa.

Proporciona informació i assessorament gratuït a 
demandants d’ocupació sobre ofertes, demandes d’ocupació 
i condicions de vida i feina de cada país. També proporciona 
informació a empresaris que vulguin contractar personal 
d’altres països.

Es pot accedir a informació sobre Eures 
mitjançant:
Portal EURES: www.eures.europa.eu
Portal SEPE: www.sepe.es/redEURES
Portal SOIB:https://soib.es/eures-europa/

http://www.eures.europa.eu
http://www.sepe.es/redEURES
https://soib.es/eures-europa/




2. Serveis EURES

Portal web SOIB https://soib.es/eures-europa/

https://soib.es/eures-europa/


2. Serveis EURES

Portal web SOIB https://soib.es/eures-europa/

- Què és la Xarxa Eures? Informació bàsica sobre EURES i enllaços d’interès.

- Serveis Eures. Orientació a demandants d’ocupació i intermediació per a empreses.

- Processos de selecció. Enllaç a processos locals, nacionals o europeus.

- Ajudes a la mobilitat. Informació bàsica i enllaç a la web del SEPE.

- Membres i socis de la xarxa Eures a España. Informació i normativa sobre membres i 
socis. 

https://soib.es/eures-europa/


2. Serveis EURES

Portal web EURES Comisió Europea   www.eures.europa.eu

http://www.eures.europa.eu


2. Serveis EURES

Portal web EURES Comisión Europea   www.eures.europa.eu

- Encontrar un trabajo. Ofertes de feina.

- Mi CV. Registrar CV i enviar-lo a ofertes de feina. 

- Mis puestos de trabajo. Perfils de recerca (ocupacions que t’interessin) i missatges de  
mostra d’interès rebuts (empreses que vulguin contactar amb tu.)

- Recomanacions i consells. Informació sobre llocs de feina a l’estranger,aspectes pràctics i 
jurídics de la mobilitat,proves de selecció i entrevista,traslladar-se a l’estranger i instalar-se 
a un nou país.

- EURES TMS. Informació sobre ajudes a la mobilitat.

- Europass. Informació bàsica i enllaç a la web d’Europass.

http://www.eures.europa.eu


2. Serveis EURES

Encontrar un trabajo: Es pot fer per país, per sector o per professió.



2. Serveis EURES

Al escollir un país,en aquest cas, Austria, apareix una columna amb filtres i les ofertes de feina 
disponibles.



2. Serveis EURES

Portal web SEPE  www.sepe.es/redEURES

Podràs trobar informació sobre tots aquests temes 

http://www.sepe.es/redEURES


2. Serveis EURES

Ofertes de feina per països.Portal web SEPE  www.sepe.es/redEURES

http://www.sepe.es/redEURES


2. Servicios EURES

Portal web SEPE  www.sepe.es/redEURES

És important adaptar el CV i carta de 
presentació a l’oferta a la qual et 
presentes i també al país de destinació. 
Per això, trobaràs informació en aquest 
apartat.

També trobaràs informació útil 
sobre vida i feina al país i sobre el 
seu mercat laboral.

http://www.sepe.es/redEURES


3. EURES a les xarxes socials

www.ec.europa.eu

Compte oficial Eures Espanya: 
https://www.facebook.com/EuresSpain
També pots informar-te en comunitats i grups:  Espanyols a 
Londres: @Españoles en Londres; @ Españoles en 
Berlín,etc.

https://twitter.com/EuresSpain

@eures_spain

Xat amb conseller Eures. 
https://ec.europa.eu/eures/public/eures-services/chat-eur
es-advisers_es

https://www.facebook.com/EuresSpain
https://twitter.com/EuresSpain
https://ec.europa.eu/eures/public/eures-services/chat-eures-advisers_es
https://ec.europa.eu/eures/public/eures-services/chat-eures-advisers_es


3. EURES a les xarxes socials

linkedin.com/company/EuresSpain  

https://www.youtube.com/c/EuresSpain

https://euresdotblog.wordpress.com/

@euresspain

https://www.youtube.com/c/EuresSpain
https://euresdotblog.wordpress.com/


4.Recursos 

IMPORTANT tenir en compte abans de sortir del país:

- Seguretat Social i targeta sanitària. És convenient sol·licitar la Targeta Sanitària Europea  
Targeta Sanitària Europea

- Prestacions. Si estàs rebent prestacions per desocupació, pots portar-les al país on et 
trasllades o interrumpir-les:Me traslado al extranjero | Servicio Público de Empleo Estatal 
(sepe.es)

També es pot portar el temps treballat en una altre Estat membre: He treballat a la UE

-Reconeixement del títol. És un tràmit que hauràs de fer si necessites la teva titulació 
acadèmica o formativa en el país de destinació. Consulta els portals de la xarxa Naric (NARIC) i 
de la Comissió Europea (Reconocimiento de título)

https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10938/11566/1761
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/estoy-cobrando-el-paro-y/me-traslado-al-extranjero
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/estoy-cobrando-el-paro-y/me-traslado-al-extranjero
https://www.sepe.es/HomeSepe/ca/Personas/distributiva-prestaciones/mi-prestacion-y-el-trabajo-en-la-UE/trabajos-en-la-UE.html
https://www.educacionyfp.gob.es/ca/contenidos/ba/naric/presentacion.html
https://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/recognition/index_es.htm#shortcut-1


EUROPEAN JOB DAYS   https://www.europeanjobdays.eu/

4. Recursos

Portal web de fires online. 
Pots accedir a ofertes de 
feina, empreses i entrevistes 
online. Solen durar un dia.

https://www.europeanjobdays.eu/


EUROPASS  https://europa.eu/europass/es

4. Recursos

Europass és el model de 
CV Europeu. 

En aquest portal web pots 
registrar-te per crear el teu 
CV i carta de presentació.   

També pots fer una prova 
de capacitats digitals. 

https://europa.eu/europass/es


EUROPASS  https://europa.eu/europass/es

4. Recursos

A l’apartat Europass 
Documents, pots tenir 
carregats títols de formació 
i certificats de cursos 
realitzats.

També trobaràs informació 
sobre formació i feina a 
Europa.

https://europa.eu/europass/es


4. Recursos

SEPIE http://sepie.es

Web per a consultar el sistema 
educatiu espanyol.

EURYDICE  
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies
/eurydice

Web per a consultar el sistema educatiu de 
cada un dels països de la Unió Europea.

http://sepie.es/educacion-superior/index.html
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/national-description_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/national-description_en


4.Recursos 

Portal YOUR EUROPE: https://europa.eu/youreurope/index_es.htm  Informació sobre 
drets i obligacions a la UE.

https://europa.eu/youreurope/index_es.htm


4.Recursos 

European Youth Portal EU Careers

Blog Eures España

https://europa.eu/youth/home_en
https://epso.europa.eu/en
https://euresdotblog.wordpress.com/


4.Recursos 

Ambaixades i Consulats
Conselleries de Treball, 
Migracions i Seguretat Social. 
Ministeri de Treball i Economía 
Social 

Mobilitat Internacional

https://www.exteriores.gob.es/ca/EmbajadasConsulados/Paginas/index.aspx
https://www.mites.gob.es/ca/mundo/index.htm
https://www.mites.gob.es/ca/mundo/index.htm
https://www.mites.gob.es/ca/mundo/index.htm
https://www.mites.gob.es/ca/mundo/index.htm
https://www.inclusion.gob.es/movilidadinternacional/


4.Recursos 

Oficina de Retorn Garanta Juvenil

https://ciudadaniaexterior.inclusion.gob.es/ca/oficina-espanola-del-retorno
https://www.sepe.es/HomeSepe/ca/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html


5.Ajudes mobilitat 

Ajudes econòmiques lligades a contracte laboral o intenció clara de contractació 
per part de l’empresa.

Tipus:

- Entrevista
- Desplaçament
- Desplaçament familiar
- Reconeixement de qualificacions professionals
- Idiomes
- Dietes per treballadors en pràctiques/ aprenents
- Assignació suplementària (candidats amb necessitats especials o de regions 

ultraperifèriques)



5.Ajudes mobilitat 
REQUISITS:

Candidats:

- Majors de 18 anys
- Nacionals d’un Estat Membre de la UE, Noruega o Islandia. 
- Nacionals de tercers països amb residència en un Estat Membre de la UE, Noruega o 

Islandia.

Feina:

- Feines, pràctiques professionals i formació d’aprenents.
- Ubicats a un Estat Membre de la UE, Islandia o Noruega.
- Duració del contracte de més de 6 mesos en el cas de feines i de contractes d’aprenentatge, 

i de 3 mesos en el cas de pràctiques.
- La duració de la jornada laboral ha de ser d’al menys el 50% de la jornada laboral.


