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A rendszerük Europass-szal való
összekötése nem jár semmiféle
költséggel. Az általunk nyújtott
megoldások széles körben használt,
nyílt sztenderdeken alapulnak. Az
összekötési lehetőségekről részletes
technikai információ a honlapunkon
található.
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Europass menedzser
Telefon

+30 2310490110

E-mail

europass-interop@cedefop.europa.eu

Átfogó technikai dokumentációt és
technikai támogatást is kínálunk.

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

Europass önéletrajz

feltöltése

A felhasználó létrehozhat egy profilt
az Ön felületén a már meglévő
Europass önéletrajza alapján.
Az Europass CV feltöltésével az
azonos mezők automatikusan
kitölthetők a megfelelő személyes
adatokkal.

a CV

exportálása

Europass formátumban
A felhasználó az Ön rendszerébe
feltöltött személyes adatait
szerkesztett Europass CV formátumban is lekérheti a szolgáltatás
segítségével, közvetlenül az Ön
felületéről.
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Europass –

új munkaero
egy kattintással

?

Mi az
az Europass

Mi az
az Europass online
szerkeszto

Az Europass az Európai Bizottság
által kifejlesztett dokumentumcsalád,
mely egyszerűbbé teszi
az európai polgárok mobilitását.

27 nyelven elérhető.

A diákokat, munkavállalókat
és álláskeresőket segíti abban,
hogy hatékonyan és átlátható módon
mutassák be képességeiket
és végzettségüket, amikor állást
keresnek vagy képzésre jelentkeznek.

Diplomák, bizonyítványok és más
okiratok másolatai csatolhatóak az
önéletrajzhoz az elektronikus portfólióban.
Több mint 13 millió Europass önéletrajzot hoztak létre online 2014-ben, és
összesen körülbelül 48 milliót a
megjelenése óta.

https://europass.cedefop.europa.eu/editors
Az évente online kitöltött Europass önéletrajzok
száma 2005-2014 között (millióban)
14
12
10
8

munkaügyi hivatalok;

HR szolgáltatók;
karriertanácsadó irodák.

Miért hasznos
az Europass
az Ön számára

?

Megkönnyíti az Ön
felhasználóinak a dolgát, hiszen
nem kell ugyanazokat az
adatokat többször is feltölteni a
különböző felületekre.
Az Ön cége előnyhöz jut azzal,
hogy kompatibilissá válik egy
széles körben elismert európai
szolgáltatással.

6
4
2
0

Bármely szervezet, amely
önéletrajz-adatbázist tart fenn, vagy
olyan IT rendszert működtet, ahol a
felhasználók egy profilt vagy
jelentkezési lapot töltenek ki:

álláskereső portálok;

Az önéletrajzzal együtt online létrehozható és letölthető a motivációs levél is.

?

?

munkaerőközvetítő
ügynökségek;

A felhasználóbarát és reszponzív
felülete asztali számítógépen és
tableteken egyaránt használható.

millió látogató

Az Európai Bizottság által
javasolt önéletrajz-formátum.

with

Az online szerkesztő segítségével a a
felhasználók online hozhatják létre és
frissíthetik CV-jüket, amit letölthetnek a
számítógépükre, elküldhetnek e-mailben
vagy felhő alapú szolgáltatást igénybe
véve tárolhatnak.

A Cedefop által működtetett Europass
honlap 2005-ben indult el,
és azóta több mint
100 millióan látogatták meg.
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