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wyeksportuj 

zaimportuj

Pozwala użytkownikom wyeksporto-
wać dane osobowe znajdujące się w 
Twoim systemie. Przy użyciu naszych 
usług internetowych opcja ta umożli-
wia Twoim klientom stworzenie 
graficznie sformatowanego Europass 
CV pobranego bezpośrednio z Twojej 
platformy/systemu.  

w formacie Europass
CV 

Pozwala użytkownikom utworzyć profil 
na Twojej platformie w oparciu o 
istniejące Europass CV. Upload 
Europass CV umożliwi automatyczne 
uzupełnienie wspólnych pól odpowied-
nimi danymi osobowymi.  

CV Europass

PL

Integracja Twojego systemu z Europass 
jest bezpłatna. Nasze propozycje 
opierają się na szeroko stosowanych, 
otwartych standardach. Szczegółowe 
informacje techniczne znajdziesz na 
naszej stronie internetowej.

Oferujemy również kompletną 
dokumentację,  zasoby i wsparcie 
techniczne.

Cedefop 
Philippe Tissot
Manager portalu Europass

+30 2310490110  

europass-interop@cedefop.europa.eu

Telefon

E-mail

skontatkuj się
z nami

praktyce

połącz się
z Europass

w ! ...

GRECJA
GRECJA

Interoperacyjnosc
lat

lat
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Kto moze.

To portfolio dokumentów 
stworzone przez Komisję Europejską 
w celu wspierania mobilności wśród 
obywateli Europy.

Portal Europass zarządzany przez 
Cedefop został uruchomiony w 2005 
r. Jak dotąd portal odnotował około 
100 milionów odwiedzin.

To wzór curriculum vitae 
rekomendowany 
przez Komisję Europejską.

Pomaga studentom, pracownikom 
i osobom poszukującym pracy 
zaprezentować umiejętności i 
kwalifikacje w spójny i skuteczny 
sposób przy okazji ubiegania się 
o pracę bądź udział w szkoleniu.

 Europass CV stworzone online w latach 2005-2014  
 (w milionach)

Europass CV
Czym jest 

Edytor online umożliwia użytkownikom 
stworzenie i zaktualizowanie swojego CV. 

Pozwala pobrać CV na komputer, wysłać 
je mailem bądź umieścić w chmurze 
internetowej.

Jest dostępny w 27 językach.

Posiada intuicyjny, przyjazny dla użytkow-
nika interfejs, przystosowany zarówno do 
komputerów osobistych, jak i urządzeń 
mobilnych.

Umożliwia stworzenie online listu moty-
wacyjnego i pobranie go razem z CV.

Pozwala dołączyć kopie dyplomów, 
certyfikatów, itp. do CV, aby stały się 
częścią elektronicznego portfolio.

Ponad 13 milionów CV zostało wygene-
rowanych online w 2014 roku, a około  
48 milionów w sumie od momentu 
uruchomienia portalu.

Europass edytor 
online

Czym jest
Europass
Czym jest ?

?

? ?
Każda organizacja/instytucja, która 
prowadzi bazę CV czy zarządza 
systemem, w którym użytkownicy 
tworzą profil lub wypełniają formularz 
aplikacyjny, może skorzystać ze 
współpracy w zakresie interoperacyj-
ności z inicjatywą Europass:

publiczne służby zatrudnienia;

agencje zatrudnienia/ 
pośrednictwa pracy;

portale pracy;

firmy świadczące usługi HR;

biura poradnictwa zawodowego.

skorzystać

skorzystać
Dlaczego warto

millionów odwiedzin

Korzyści dla użytkowników 
Twoich usług:  eliminuje koniecz-
ność ponownego wypełniania 
tych samych informacji na 
różnych platformach.

Korzyści dla Twojej organiza-
cji/instytucji:  zwiększa atrakcyj-
ność Twojej organizacji/instytucji, 
zapewniając kompatybilność z 
szeroko rozpoznawalnym 
serwisem europejskim.

?
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