La lliure circulació de treballadors el els països del Espai Econòmic Europeu (EEE) és un dret fonamental que
permet als seus ciutadans treballar i establir-se lliurement sense la necessitat de permís de treball, en qualsevol
país membre, garantint igualtat de drets amb els nacionals d’aquell país. Aquest dret es fa extensiu als seus
familiars, sigui quina sigui la seva nacionalitat.
Els Serveis Públics d’Ocupació del EEE han establert una xarxa de cooperació per facilitar la lliure circulació de
treballadors. Aquesta xarxa a través de més de 900 Consellers Eures a tota Europa, proporciona informació
sobre ofertes de treball i condicions de vida i treball al països comunitaris, així com assessorament en qüestions
legals en altres països membres de la Unió.
A través del portal d’EUREs pots accedir a diferents serveis:
- contacta amb els i les conselleres EURES
- pujar el teu CV Europass
- recerca d’ofertes de feina a 32 països europeus
- informar-te sobre les condicions de vida i treball en tots els països europeus
- trobar molta informació pràctica per buscar feina a nivell europeu, i molt més.
També has de saber que existeixen iniciatives a través de la xarxa Eures que volen fomentar la mobilitat de
treballadors/es. El programa “El teu primer treball EURES” té com a objectiu trobar una feina a un altre país
europeu. Hi poden participar els i les joves menors de 35 anys que resideixin legalment en un país de l’UE. Per
als joves existeix la possibilitat de demanar una subvenció de les despeses de viatge per fer una entrevista de
feina i/o del trasllat a un altre país europeu. Els i les empresaris/es també poden demanar una subvenció que
cobreix les despeses de formació i per facilitar la integració en el nou país i una ajuda a la contractació.
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[1] https://www.barcelonesjove.net/linksjoves/links-joves/europa/treballar-europa/eures-4
[2] https://www.barcelonesjove.net/linksjoves/links-joves/europa/treballar-europa/tu-primer-trabajo-eures
[3] https://www.barcelonesjove.net/sites/default/files/filelibrary/yfej_Guide_ES.pdf
[4] https://www.barcelonesjove.net/links/2453/Treballar a Europa
[5] http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&amp;langId=es
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[6] http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es
[7] https://www.barcelonesjove.net/mapajove/2729/Xarxa Europa Jove. Assessorament Mobilitat Europea
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