Para quem?
Procuras emprego? Gostas de viajar? Falas inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, outras
línguas? Queres experimentar o setor do turismo, hotelaria e restauração? Passar este verão
num dos destinos mais populares no sul da Europa, conhecer novas pessoas, divertir-te à
grande ao mesmo tempo que trabalhas e te qualificas?

Perfis procurados: animador@s turístic@s, de hotéis, de crianças, desportiv@s, instrutor@s de
fitness; chefs, cozinheir@s, pasteleir@s, ajudantes de cozinha, copeiros; empregad@s de mesa /
bar; rececionistas de hotel; fisioterapeutas / terapeutas e massagistas de SPA; empregad@s de
quartos (hotéis); guias turísticos / de natureza; instrutores de mergulho; nadador@s-salvador@s /
vigilantes de piscinas; agentes de reservas / serviço de apoio ao cliente; de entre outros…

Países participantes: Chipre, Croácia, Eslovénia, Espanha, França, Grécia, Itália, Malta e Portugal

Como participar?
INSCREVE-TE JÁ em www.europeanjobdays.eu/seizethesummer2022! Participação gratuita
•

Regista-te como Jobseeker e seleciona o evento “Seize the Summer with EURES 2022”

•

Estuda a informação disponível sobre as ca. 170 empresas, serviços de informação e países
participantes, seus principais projetos e perfis de recrutamento

•

Pesquisa as ofertas de emprego / estágio adequadas a teu perfil (cerca de 460 oportunidades
com mais de 4600 vagas disponíveis) e candidata-te na plataforma

•

Respeita sempre a língua de candidatura solicitada pelo empregador

•

Consulta o Programa (que será transmitido online, em direto)

•

Prepara-te, seleciona empresas, serviços de informação e países a abordar; identifica e
antecipa questões

•

Alguns empregadores fazem entrevistas online no dia 22 a 26 de março; se te candidatares e
fores pré-selecionad@, podes participar em uma ou mais entrevistas

•

Requisitos mínimos: computador (PC ou portátil) ou tablet / smartphone com acesso estável à
internet + auscultadores com microfone e “webcam” para vídeo-chat / entrevistas

•

Em entrevistas, apresentação cuidada, postura profissional, atitude positiva e assertiva

# SABER MAIS: www.europeanjobdays.eu/seizethesummer2022
Questões? e-mail eures.seizethesummer@gmail.com
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