Reactivate jest programem mobilności zawodowej
dla osób powyżej 35 roku życia na terenie Unii
Europejskiej.
Usługi
programu
są
korzystne
zarówno
dla pracodawców, jak i dla osób poszukujących pracy:
pomagają pracodawcom w rekrutacji zmotywowanych
pracowników z całej Europy, a także osobom
poszukującym pracy pomagają w znalezieniu pracy,
stażu lub przyuczenia do zawodu w innym kraju UE.

Reactivate:
Reactivate zapewnia następujące usługi:
 informacja
 rekrutacja
i
kojarzenie
pracodawców
z pracownikami
 indywidualne wsparcie przed- i po-rekrutacyjne
 wsparcie finansowe dla osób poszukujących pracy
na: wyjazdy zagraniczne w celu odbycia rozmowy
rekrutacyjnej; kursy językowe; pokrycie kosztów
uznania kwalifikacji i wydatki z tytułu
przeprowadzki (także dla członków rodziny)
 wsparcie finansowe dla MŚP na pokrycie części
kosztów szkoleń i integracji w nowym miejscu.

Ułatwiamy przenoszenie się
i podejmowanie pracy w
Europie osobom w wieku 35+

Usługi Reactivate są bezpłatne i dostosowane
do potrzeb pracodawców i osób poszukujących pracy.
Reactivate jest współfinansowane przez Unię Europejską
z programu “EaSI 2014-2020” i koordynowane przez
Metropolitan City of Rome (Włochy).

Przy wsparciu z programu Unii Europejskiej
“EaSi 2014-2020”

Jak przystąpić do programu?
Aby skorzystać z Reactivate należy zarejestrować
się na stronie: www.reactivatejob.eu.

Czy jesteś...

w wieku 35+?

obywatelem UE lub osobą zamieszkującą legalnie
w jednym z krajów UE28?

skłonny do przeniesienia się do innego kraju UE28
w celu podjęcia pracy, stażu lub praktyk zawodowych?
Reactivate może być rozwiązaniem dla Ciebie!
Reactivate jest unijnym programem mobilności
zawodowej, który ma pomóc osobom poszukującym
pracy w wieku powyżej 35 lat w znalezieniu pracy, stażu
lub szkolenia w miejscu pracy w innym kraju UE oraz
pomóc pracodawcom w pozyskaniu pracowników
na wolne miejsca oferując informację, rekrutację,
wsparcie w przemieszczeniu.
Z usług w ramach Reactivate mogą skorzystać kandydaci
o
różnym
poziomie
wykształcenia
i/lub doświadczenia zawodowego. Obecnie skupiamy
się głównie na następujących sektorach gospodarki:
- Służba zdrowia
- ICT
- Sektor turystyczny i pokrewne
- Inżynieria
- Sprzedaż hurtowa / obsługa klienta
Reactivate zapewnia wsparcie przed wyjazdem, wybrani
kandydaci mogą ubiegać się o pomoc finansową w celu
odbycia rozmowy rekrutacyjnej za granicą i ułatwienie
przeprowadzki
oraz
skorzystać
z
programu
integracyjnego ułatwiającego zaaklimatyzowanie się
w nowym kraju.

Rejestrując się, pracodawcy mogą zamieszczać swoje
oferty pracy, mając przy tym wsparcie doradcy podczas
całego procesu.
Kandydaci muszą wypełnić swoje CV w języku
angielskim.
Reactivate
obecnie
poszukuje
kandydatów
w następujących sektorach:
- Służba zdrowia
- IT i inżynieria
- Sektor turystyczny i pokrewne
- Logistyka
- Sprzedaż hurtowa / obsługa klienta

Czy jesteś...
 firmą lub organizacją posiadającą siedzibę w kraju
UE28?
 zainteresowany zatrudnieniem kandydatów
o określonym profilu?
 chętnym
do
zatrudnienia
pracowników,
stażystów lub praktykantów w wieku 35+ z innych
krajów UE28, przez okres ca najmniej 6 miesięcy?
 w stanie zapewnić szkolenie w miejscu pracy oraz
wsparcie
integracyjne
dla
zrekrutowanych
kandydatów?
Reactivate może być rozwiązaniem dla Ciebie!
Reactivate jest unijnym programem mobilności
zawodowej, który pomaga pracodawcom w rekrutacji
kandydatów z całej UE oraz osobom poszukującym
pracy w wieku powyżej 35 lat znaleźć pracę
lub szkolenie w miejscu pracy w innym kraju
członkowskim, oferując informację, rekrutację,
wsparcie w przemieszczeniu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
a.dolistowska@up.gov.pl

Uprawnieni są wszyscy pracodawcy z UE: zarówno
sektor publiczny jak i prywatny / małe i średnie
przedsiębiorstwa.
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mogą otrzymać
rozszerzone usługi, w tym wsparcie finansowe
na pokrycie niektórych kosztów szkoleń oraz
ułatwienie pracownikowi zaaklimatyzowania się.

www.reactivatejob.eu

Z usług Reactivate mogą skorzystać pracodawcy
prowadzący działalność we wszystkich sektorach
gospodarki.

info@reactivatejob.eu

