
EN

 

http://interop.europass.cedefop.europa.eu

Europe 123, 570 01 Saloniki (Pylea), GRIEĶIJA
PO Box 22427, 551 02 Saloniki, GRIEĶIJA
Tālrunis +30 2310490111, Fakss +30 2310490020
E-pasta: info@cedefop.europa.eu   www.cedefop.europa.eu

Copyright  © Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs
(Cedefop), 2015. Visas tiesības aizsargātas.

eksportejiet 

augšupieladejiet
_

_

_

Sniedz lietotājiem iespēju eksportēt 
personas datus, kuri jau ir ievadīti 
Jūsu IT sistēmā. Izmantojot mūsu 
tīmekļa pakalpojumus, 
šī papildiespēja ļauj Jūsu klientiem 
saņemt grafiski formatētu Europass 
CV tieši no Jūsu platformas.

CV Europass formata
_ _

Sniedz lietotājiem iespēju izveidot 
profilu Jūsu platformā, augšupielā-
dējot Europass CV. Augšupielādē-
jot Europass CV, savstarpēji 
līdzīgie lauki var tikt automātiski 
aizpildīti ar atbilstošajiem personas 
datiem.

Europass CV

LV

Jūsu sistēmas un Europass integrācija 
nerada nekādas finansiālās 
izmaksas. Mūsu piedāvātās iespējas ir 
balstītas uz plaši lietotiem, atvērtiem 
standartiem. Detalizētu tehnisko 
informāciju par sistēmu savietojamības 
iespējām Jūs varat atrast mūsu 
interneta vietnē. 

Mēs nodrošinām arī plašus resursus, 
dokumentāciju un tehnisko atbalstu.
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Tas ir dokumentu portfelis, 
ko izstrādājusi Eiropas Komisija, 
lai atbalstītu Eiropas pilsoņu   
mobilitāti.

Europass interneta vietne, ko 
administrē Cedefop, tika izveidota 
2005.gadā, un līdz šim brīdim tā ir 
sasniegusi aptuveni 100 miljonus 
apmeklējumu.

Tas ir Curriculum Vitae formāts, 
ko iesaka Eiropas Komisija.

Tas palīdz studentiem, darbiniekiem 
un darba meklētājiem, piesakoties 
darbam vai apmācībai, prezentēt 
savas prasmes un kvalifikāciju  
efektīvā un konsekventā veidā.

 Tiešsaistē izveidoto Europass CV skaits gadā,
 2005-2014 (miljonos)

Europass CV
Kas ir 

Tiešsaistes redaktors dod iespēju 
galalietotājiem izveidot un atjaunināt 
savu CV tiešsaistē. 

Tas ļauj galalietotājiem lejupielādēt CV 
savā datorā, nosūtīt to pa e-pastu vai 
eksportēt uz Mākoni.

Tas ir pieejams 27 valodās.

Tam ir intuitīva, lietotājam draudzīga 
saskarne, optimizēta gan galda 
datoriem, gan planšetdatoriem. 

Motivācijas vēstuli var izveidot tiešsaistē 
un lejupielādēt kopā ar CV.

CV var pievienot diplomu, apliecību un 
citu dokumentu kopijas, lai izveidotu 
elektronisku dokumentu portfeli.

2014. gadā tiešsaistē tika izveidoti 
vairāk nekā 13 miljoni Europass CV, un 
aptuveni 48 miljoni – kopskaitā kopš 
darbības uzsākšanas brīža.

Europass
tiešsaistes redaktors

Kas ir
Europass
Kas ir ?

?

? ?
Ikviena organizācija, kas uztur CV 
datubāzi vai administrē IT sistēmu, 
kurā galalietotāji izveido profilu vai 
aizpilda pieteikuma veidlapu, ir 
kandidāts sadarbībai ar Europass:  

valstu nodarbinātības dienesti;

personāla atlases uzņēmumi;

darba portāli;

cilvēkresursu pakalpojumu 
sniedzēji;

karjeras atbalsta centri.

klut
_ _ _

milljoni apmeklejumu
_

Pievienotā vērtība Jūsu 
galalietotājiem - nav 
nepieciešams vienu un to pašu 
informāciju aizpildīt atkārtoti 
dažādās platformās.

Lielāka Jūsu organizācijas 
pievilcība, ko rada saderība ar 
plaši pazīstamu Eiropas 
pakalpojumu.

?
sadarbspej giem   
Europass

Kadel Jums vajadzetu,
__ _

ar
,klut
_ _ _
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