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Banenbeurzen in Europa
UWV EURES neemt geregeld deel aan banenbeurzen in andere EURES-lidstaten.
EURES kan het volgende voor u doen:
 u vertegenwoordigen
 uw vacatures op de beurs onder de aandacht brengen van potentiële
kandidaten
 u begeleiden tijdens het evenement
 u in contact brengen met EURES-adviseurs
 wervingsprojecten opzetten in Nederland en Europa
In dit overzicht vindt u interessante banenbeurzen die mede georganiseerd
worden door EURES.
UWV is partner in EURES (EURopean Employment Services), een
samenwerkingsverband tussen de Europese Commissie (EC) en de
arbeidsvoorzieningsorganisaties binnen de lidstaten van de Europese
Economische Ruimte (EER) en Zwitserland.
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24 & 25 april 2019, Lille, Frankrijk
New destinations for French skills (onsite & online)
Middelgroot online en onsite wervings- en informatie evenement
Bezoekers
Werkzoekenden uit Lille en de regio op zoek naar onder andere mogelijkheden
voor werken in met name een aantal Europese landen (België, Tsjechië) en
Nederland.
Deelname werkgevers
Als werkgever de kans om gemotiveerde en goedgekwalificeerde werkzoekenden
te ontmoeten
Deelname van buitenlandse werkgevers en/of presentatie van uw vacatures is
mogelijk.
Meer informatie of geïnteresseerd?
Stuur een e-mail met uw contactgegevens naar erdal.egin@uwv.nl EURESadviseur. Hij neemt dan contact met u op.

25 april 2019, Tartu, Estland
Parnumaa Job Fair & Tartu job fair
Twee regionale/landelijke wervingsevenementen waar voor deel aandacht gericht
Estse werkzoekenden, werkenden en afgestudeerden met interesse in werken of
traineeship in Europa.
Bezoekers
Gekwalificeerde werkenden en werkzoekenden en (afgestudeerde) studenten op
zoek naar vast werk, seizoenswerk en traineeship.
Deelname werkgevers
Als werkgever de kans om gemotiveerde en hooggekwalificeerde afgestudeerden
te ontmoeten.
Deelname van buitenlandse werkgevers en/of presentatie van uw vacatures is
mogelijk.
Meer informatie of geïnteresseerd?
Stuur een e-mail met uw contactgegevens naar euresinfo@uwv.nl.
Een EURES-adviseur neemt dan contact met u op

15 mei 2019, Ancona, Italië
Career Day
Studenten en afgestudeerden van diverse faculteiten van de Universiteit van
Ancona, op zoek naar informatie uit eerste hand over, studeren, traineeschap,
werken en wonen in onder andere EU landen.
Bezoekers
Ongeveer 1000 studenten en afgestudeerden van de universiteit van Ancona
hebben zich reeds geregistreerd (en hun cv geüpload) als bezoeker.
Zij hebben gestudeerd of studeren aan de volgende faculteiten: Engineering,
Sciences, Medicine and Surgery, Agriculture, Economics.
Deelname werkgevers
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Als werkgever de kans om gemotiveerde en hooggekwalificeerde afgestudeerden
te ontmoeten.
Deelname van buitenlandse werkgevers en/of presentatie van uw vacatures is
mogelijk.
Meer informatie of geïnteresseerd?
https://www.univpm.it/Entra/Universita_Politecnica_delle_Marche_Home/L/1
https://www.careerdayunivpm.it/aziende.php
Stuur een e-mail met uw contactgegevens naar euresinfo@uwv.nl.
Een EURES-adviseur neemt dan contact met u op.

Brexit
Uittreding Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie?
Het Verenigd Koninkrijk heeft zich voorgenomen om de Europese Unie te
verlaten (= ‘BREXIT’).
Over de mogelijke gevolgen voor Nederland leest u meer via rijksoverheid.nl of
naar uwv.nl.

Meer informatie of geïnteresseerd?
Stuur een e-mail met uw contactgegevens naar euresinfo@uwv.nl. Een EURESadviseur neemt dan contact met u op.

Volg EURES op LinkedIn!

EURES Jaarboek ‘Kansen creëren door samen te
werken’
Goede samenwerking met partijen op regionaal, nationaal en Europees niveau
zorgt ervoor dat EURES Nederland dé partner is voor werkgevers en
werkzoekenden die Europees willen werven of werken.
Maak kennis met mensen die een waardevolle bijdrage leveren aan de EURESdienstverlening. In hun verhalen komt de kracht van samenwerking duidelijk naar
voren.

Informatie- en banenmarkten van EURES in Europa
Bekijk al onze evenementen op de evenementenkalender van EURES.
EURES organiseert in Europa ook online informatie- en banenmarkten (EOJD).
U kunt dan als werkgever online uw vacatures presenteren en in contact komen
met werkzoekenden.
Bekijk de online evenementenkalender op europeanjobdays.eu.
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