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EURopean Employment 

Services 

► Sett á fót árið 1994 af framkvæmdastjórn ESB, sem hefur 

yfirumsjón með starfseminni.

► Samstarfsvettvangur opinberra vinnumiðlana á Evrópska 

efnahagssvæðinu.

► Markmiðið er að stuðla að auknum hreyfanleika vinnandi fólks 

til að bregðast við staðbundnum sveiflum innan svæðisins

► Samstarfsnet um 850 starfandi EURES ráðgjafa í 31 landi. 



Helstu viðburðir og verkefni

► Svara fyrirspurnum og veita ráð, viðtöl, sími og tölvupóstur, 

eures@vmst.is.  

► Samskipti við atvinnurekendur sem vilja auglýsa hjá EURES 

eftir starfsfólki. Umsjón og afgreiðsla slíkra beiðna.

► Starfakynningar (1-2 á ári). Stærsti einstaki viðburður 

fjárhagsársins. Um 450 gestir á síðustu starfakynningu sem 

haldin var 10. maí síðastliðinn í Hörpu. 

► “Mini-jobfairs” , minni starfakynningar skipulagðar með 

stuttum fyrirvara í samstarfi við EURES í Noregi og norska 

atvinnurekendur. 



Helstu viðburðir og verkefni (frh.)

► “Mini-jobfairs” , minni starfakynningar skipulagðar með 

stuttum fyrirvara í samstarfi við EURES í Noregi og norska 

atvinnurekendur. 

► Flutningsnámskeið í samvinnu við Norræna félagið. 

► “Nordic Baltic” verkefnið, samstarf EURES á Norðurlöndunum 

og í Eystrasaltsríkjunum. Sameiginleg þjálfun nýrra EURES 

ráðgjafa, miðlun upplýsinga o.s.frv.

► Þátttaka í Evrópuhópnum og Innflytjendateyminu.





www.eures.is

► Miðpunktur þjónustu EURES, á íslensku og ensku. 

► “Laus störf”, störf sem berast frá kollegum okkar 

erlendis, langflest frá Noregi.

► Almennar upplýsingar um atvinnuleit.

► Upplýsingar um einstök lönd, bæklingar um flest löndin. 

► Tenglar inn á vinnumiðlanir, opinberar og einkareknar. 

► Að jafnaði 1200-2000 heimsóknir á viku.



EURES vefgáttin

► http://ec.europa.eu/eures/

► Á 25 tungumálum, m.a. á íslensku. 

► Starfsleit og skráning CV.

► Upplýsingar um lífs- og starfsskilyrði.

► Leit að EURES ráðgjöfum, eftir löndum og svæðum.



Noregur

► Okkar helsta samstarfsland. 2,4% atvinnuleysi.

► www.nav.no „ledige stillinger“

► www.finn.no

► www.nyinorge.no (síða á mörgum tungumálum)





Danmörk og Svíþjóð

► Þó nokkuð af fyrirspurnum, atvinnuleysi hefur verið að 

aukast. 

► www.jobnet.dk

► www.workindenmark.dk (síða á mörgum tungumálum)

► www.seasonalwork.dk (sumarstörf f. ungt fólk)

► www.ams.se „platsbanken“

► www.arbetsformedlingen.se



Flutningur áunninna réttinda

► U2 ( áður E-303): Ef atvinnulaus einstaklingur ætlar í 

atvinnuleit til EES-lands getur hann að uppfylltum 

skilyrðum fengið heimild til að halda 

atvinnuleysisbótum sínum í allt að 3 mánuði meðan á 

atvinnuleitinni stendur.

► U1 (áður E-301): Ef einstaklingur ætlar í atvinnuleit í 

öðru EES-landi er hægt að fá vottað að hann hafi verið 

atvinnuleysistryggður á Íslandi.



Takk

fyrir áheyrnina. 


