ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ

ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Τα παρόν έντυπο σκοπεύει στην υποστήριξη των φοιτητών για την ενημέρωση τους σε θέματα
αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό (προσφορές θέσεων εργασίας, μηχανές αναζήτησης, συνθήκες
διαβίωσης κτλ.). Όσοι ενδιαφέρονται για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, μπορούν να επικοινωνήσουν
με τους υπευθύνους για να διερευνήσουν την περίπτωση τρίμηνης πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο
του Προγράμματος Έρασμος


EURES

http://ec.europa.eu/eures

Ευρωπαϊκή Πύλη Επαγγελματικής Κινητικότητας-ένωση της
διοικήσεως εργασίας της ΕΕ μέσω της οποίας παρέχεται
πρόσβαση σε τράπεζα δεδομένων με προσφορές θέσεων
εργασίας σε κράτη μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ και παροχή
πληροφοριών για άλλα θέματα που αφορούν την εργασία και
την διαβίωση


AIESEC Athens

http://athens.aiesec.gr/?page_id=9

Δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε χώρες της ΕΕ και
παγκοσμίως (Global Internship Program)




EUROPA

http://europa.eu.epso

Πύλη της ΕΕ για το νομικό πλαίσιο άδειας παραμονής, εύρεσης

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?l

κατοικίας, εργασίας και επαγγέλματος κτλ.

angId=en

ENIC

http://www.-enic-naric.net

Δίκτυο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της ΟΥΝΕΣΚΟ για την
αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων


EUROPASS

http://www.europass.cedefop.eu.int

Προσφέρει την δυνατότητα πιστοποιητικού Europass για
διευκόλυνση στην υποβολή αιτήσεων εντός της ΕΕ.


IMMIGRATION ADVICE SITE

http://www.workpermit.com



EUROGUIDANCE

http://www.euroguidance.net

Δίκτυο Εθνικών Γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού
της ΕΕ-δυνατότητες επαγγελματικής κατάρτισης και σπουδών
καθώς και ενημέρωση για τα εκπαιδευτικά συστήματα και τις

πιστοποιήσεις


http://ec.europa.eu/youreurope

YOUREUROPE
Συμβουλές για ζωή, εργασία & ταξίδια στην Ε.Ε.



http://anyworkanywhere.com

ANYWORKANYWHERE
Αγγελίες σε όλο τον κόσμο



http://www.eurobrussels.com

EUROBRUSSELS
Aγγελίες για θέσεις εργασίας σε θεσμικά όργανα της Ε.Ε.



http://www.jobsabroad.com

JOBSABROAD
Aγγελίες σε όλο τον κόσμο



http://i-agora.com

Ι-AGORA
Εργασία (Placements) & Πρακτική Άσκηση (Internships) στο
Εξωτερικό



http://www.ap-and-go.eu/fr/

AP n’ GO
Εργασία (Placements) & Πρακτική Άσκηση (Internships) στην
Ευρώπη
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ



http://www.careerjet.com.cy

CATEERJET, ΚΥΠΡΟΣ
Αγγελίες για Κύπρο



KARIERAKYRPOS,ΚΥΠΡΟΣ

http://www.karierakypros.com

Αγγελίες για Κύπρο


http://www.cyprusrecruiter.com

CYPRUSRECRUITER
Αγγελίες για Κύπρο



JOBINCYPRUS, ΚΥΠΡΟΣ

http://www.jobincyprus.com

Αγγελίες για Κύπρο
ΕΡΓΑΣΙΑ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ


PLACEMENT-UK

http://www.placement-

Εργασία (Placements) & Πρακτική Άσκηση (Internships) στην Μ.

uk.com/pages/index/php

Βρετανία
ΕΡΓΑΣΙΑ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ


http://www.directemploi.com

EMPLOI

Εργασία (Placements) & Πρακτική Άσκηση (Internships)
στην Γαλλία
ΕΡΓΑΣΙΑ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ

http://www.ba-

Μεσολαβεί για την εξεύρεση εργασίας αλλοδαπών εργαζομένων

auslandsvermittlung.de

με υψηλή κατάρτιση στην Γερμανία και συνεργάζεται με το
γραφείο EURES.


ΒΜΙ,ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Πύλη του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εσωτερικών Γερμανίας.
Παρέχονται πληροφορίες για μετανάστευση και στρατολόγηση
εργαζομένων από την αλλοδαπή

http://www.bmi.bund.de



http://www.auswertuges-amt.de

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Κατηγορία «Είσοδος και Παραμονή» για τους όρους εισόδου και
παραμονής, καθώς και για τις συνθήκες φοίτησης και εργασίας
στην Γερμανία



BERUFENET

http://berufenet.arbeitsagentur.de/be

Περιγράφει λεπτομερώς τα επαγγέλματα με καθήκοντα και

rube/index.jsp

πλαίσιο εργασιών, τις δυνατότητες απασχόλησης & τις
επαγγελματικές προοπτικές


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

http://www.berufliche-

Ενημερωτική πύλη για μετανάστες, διαμεσολαβητές εργασίας,

anerkennnung.de

συμβούλους και επιχειρήσεις


ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

http://www.make-it-in-germany.de



ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ

http://www.anerkennung-in-

ΣΠΟΥΔΩΝ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΏΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

deutschland.de/html/en/index.php



ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛ/ΚΩΝ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



http://www.fazjob.de



http://www.laufbahner.de



http://www.jobs.zeit.de



http://www.stellenmarkt.sue
ddeutsche.de



http://www.jobboerse.arbeit
sagentur.de



ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ

ΣΤΗΝ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ



http://www.stepstone.de



http://www.jobpilot.de



http://www.uni-gateway.de



http://www.praktikum.info



http://www.praktikumsboerse.de



http://www.praktikum.de

To ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

