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MUNKAVÁLLALÁS KÜLFÖLDÖN – kaland és lehetőség 

Nem kell választanod hazád és a külföld közt. Európában szabadon utazhatsz és vállalhatsz 

munkát, ha fiatal vagy, majd hazatérhetsz itthon is kamatoztathatni tapasztalataidat. 

A külföldi munkavállalás előnyei 

Az EURES a foglalkoztatási mobilitásra szakosodott. A külföldi munkavállalás számos előnnyel jár: új 

perspektívákra tehetsz szert, új nyelvet tanulhatsz, fejlesztheted kommunikációs készségeidet és 

nemzetközi szinten bővítheted szakmai kapcsolataidat. A külföldi munkavállalás különösen a fiatalok 

számára kínál lehetőséget arra, hogy nemzetközi környezetben értékes munkatapasztalatot szerezzenek. 

Akár úgy döntesz, hogy az új országban folytatod a karriered, akár úgy, hogy több tapasztalattal az 

önéletrajzában hazatérsz, a külföldön töltött idő segíthet a karriered beindításában. 

Hasznos olvasnivalók az Európai Ifjúsági Portálon 

Ha olyan fiatal vagy, aki érdeklődik a külföldi munkavállalás iránt az EU-ban, az Európai Ifjúsági 
Portál hasznos online forrás. Európai és országos szintű tájékoztatást nyújt az Európában élő, tanuló és 

dolgozó fiatalok érdeklődésére számot tartó lehetőségekről és kezdeményezésekről. Különösen a 

weboldal „Külföldre utazás” című részében található Munkavégzés oldal tartalmaz rengeteg hasznos 

olvasnivalót. Az oldal linkeket tartalmaz a különböző uniós országokban kínálkozó 

munkalehetőségekről szóló információkhoz, valamint olyan európai fiatalok inspiráló történeteit, akik 

külföldön élnek és dolgoznak. Ez a rész hasznos cikkekre mutató linkeket tartalmaz olyan témákban, 

mint a készségek külföldi elismertetése. Olyan speciálisabb témákkal is foglalkozik, mint a külföldi 
au pairként  történő munkavállalás és a művészek mobilitási lehetőségei. 

Egyéb hasznos források: Látogass el az EYY2022 weboldalra 

Ha többet szeretnél megtudni az EU-ban a fiatalok rendelkezésére álló lehetőségekről, olvasd el ezeket a 

cikkeket a szakmai gyakorlatokról és az önkéntességről. Az Európai Ifjúsági Portál a tanulással, 
az utazással, valamint az iskolai és ifjúsági csereprogramokkal kapcsolatos hasznos rovatokat is 

tartalmaz. A fiatal álláskeresőknek szóló hasznos források és az EURES portálon elérhető források 

segítségével minden segítséget és támogatást megtalálhatsz, amire szükséged van ahhoz, hogy külföldön 

kezdj karriert Európában. Az Európai Ifjúsági Portál mellett egy külön erre a célra létrehozott EYY2022 
weboldal is rendelkezésedre áll, amely információkat tartalmaz az Európában az EYY2022 keretében 

zajló tevékenységekről, linkeket a különböző uniós programokhoz és az ifjúság számára biztosított, 

finanszírozott lehetőségekhez, valamint az európai fiatalok által írt inspiráló cikkeket és történeteket. 

Látogass el az oldalra és meríts ihletet! 

https://europa.eu/youth/home_hu
https://europa.eu/youth/home_hu
https://europa.eu/youth/go-abroad/working_hu
https://europa.eu/youth/stories_hu
https://europa.eu/youth/go-abroad/working/your-skills-recognised-every-european-country-0_hu
https://europa.eu/youth/go-abroad/working/au-pair-abroad-if-you-love-working-kids_hu
https://europa.eu/youth/go-abroad/working/au-pair-abroad-if-you-love-working-kids_hu
https://europa.eu/youth/go-abroad/working/mobility-opportunities-artists_hu
https://ec.europa.eu/eures/public/european-year-youth-traineeships-2022-02-11_hu
https://ec.europa.eu/eures/public/european-year-youth-volunteering-2022-05-12_hu
https://europa.eu/youth/go-abroad/studying_hu
https://europa.eu/youth/go-abroad/travelling_hu
https://europa.eu/youth/go-abroad/school-and-youth-exchanges_hu
https://europa.eu/youth/year-of-youth_hu
https://europa.eu/youth/year-of-youth_hu

