
ČESKÉ BUDĚJOVICE - LEKTOR
Pro kurs Pracovník v sociálních službách.
Požadujeme: Prokazatelnou lektorskou praxi
(včetně referencí a kontaktů na osoby referenci
poskytující), Vysokoškolské nebo středoškol-
ské vzdělání s maturitou Odškoleno min. 1 rok
na podobné pozici (nebo 10 kurzů - doloženo
referencí nebo fakturačně). Znalost cílové
skupiny (Pracovníci v sociálních službách).
Orientace v tématech z oblasti sociálních
služeb. Př í jemné vystupování, časová
flexibilita. Pokud máte o pozici zájem a máte za
to, že váš profil odpovídá našemu vzdělávací-
mu portfoliu, kontaktujte nás mailem. Květen až
červen 2014. Odměna 200 Kč/hod
Zadavatel Peoplesource v.o.s. , Kr is týna
Moravcová, asistentka, 730 616 413 , moravcova-
@peoplesource.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE - ÚKLID VÝROBNÍCH
PROSTOR
Hledáme spolehlivé pracovníky na kompletní
ú k l i d v ý r o b n í c h p r o s t o r v Č e s k ý c h
Budějovicích. Práce spočívají ve stírání po -

vrchů, zametání, mopování a další práce dle po-
žadavku nadřízeného. V případě Vašeho zájmu
nás neváhejte obratem kontaktovat na
BEZPLATNÉ personální lince 800 100 126.
Navštívit nás můžete také osobně v sídle firmy.
Zadavatel Kvalita družstvo služeb, Radomír Valert
+42038311736, job@kvalita.com
ČESKÉ BUDĚJOVICE - TECHNIK TESTŮ
VIRE s.r.o., dceřiná společnost anglického
výrobce elektrotechnických součástí pro
výtahy, h ledá do provozu v Českých
Budě jovicích brigádníka pro občasnou
výpomoc na pozici: Technik testů . Požadavky:
SŠ/VŠ vzdělání, obor elektronika nebo příbuzný
obor, znalosti analogové a digitální elektroniky
zkušenosti s údržbou, opravami a oživováním
elektronických zařízení, zkušenosti s vývojem
elektroniky výhodou, schopnost samostatně
řešit problémy, proaktivní přístup, motivace k
dosahování výsledků, uživatelská znalost PC
(Windows, Office), komunikativní znalostAJ.
Pracovní náplň: Technická podpora testů,
Operativní řešení problémů na testech, Údržba
testovacích zařízení, Konstrukce a oživování
jednoduchých testovacích přípravků (elektro-
nika, mechanika).
Zadavatel Avire s. r. o., Alena Nováková, alena.no-
vakova@avire-global.com
ČESKĚ BUDĚJOVICE - PRÁCE NASTAVBĚ
Hledám lidi se zkušeností práce na stavbě -
zateplování, šalování, betonáž, zdění, omítání,
štukování apod., Ing. Petr Stehlík, Tel: 720 200
690.
Zadavatel Stavitelství Stehlík, Ing. Petr Stehlík, 720
200 690, petrstehlik@email.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE - ROZVOZCE JÍDEL
Restaurace Patricius&Pepi food hledá
zaměstnance na pozici Rozvozce jídel. Bližší
info na emailu.
Zadavatel Restaurace Patricius&Pepi food,
Dominika Valkova, Husova 1436, gluedgot@se-
znam.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE - NOČNÍ DOPLŇOVÁNÍ
ZBOŽÍ
Nabízíme brigádu NOČNÍHO doplňování zboží
vhodnou pro studenty i nestudenty ve stabilní
společnosti s příjemnou atmosférou. Náplň
práce : práce s paletovým vozíkem, navážení
palet na prodejnu, vybalování zboží do regálů,
vyrovnávání zboží, kontrola záruční doby,
rozmístění cenovek na regály, pomocné
úklidové práce. Požadujeme: manuální
zručnost, ochota a aktivní přístup k fyzické
práci, zdravotní průkaz pro práci v potravinář-
ství podmínkou! pečlivost, samostatnost.
Nabízíme: noční směny od 20:00-1:30, práce v
Českých Budějovicích, mzdové rozpětí od 64
Kč/h. Do předmětu uveďte "DOPLŇOVÁNÍ
ZBOŽÍ". Hypermarket ve Čtyrech Dvorech - sídl.
Vltava, dostupnost MHD č. 9,14,15. Nutná
plnoletost a platný potravinářský průkaz.
Zadavatel Bohemia manscraft s.r.o., Martina
Losenická, 386 353 277, cvcb@bohemia-
manscraft.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE - ZEDNÍK
Pěkné platové podmínky, možnost zaměstnání.
Odměna 70 - 110 Kč/hodina.
Zadavatel STAVBY PL s.r.o., Laumann Petr, 773
447 444, stavbypl@centrum.cz

ČESKOBUDĚJOVICKO

ČESKOBUDĚJOVICKO

TÁBOR - JUNIOR PERSONÁLNÍ
KONZULTANTKA
Náplň práce: -každodenní komunikace s ucha-
zeči -obsazování volných míst -práce s firemní
databází kandidátů, inzerce -zadávání dat do
sys tému -zpracován í admin is t ra t i vy.
Požadujeme: -minimálně SŠ vzdělání, ideálně
studentka VŠ -časová flexibilita podmínkou -
zkušenost s administrativou či komunikací s lid-
mi výhodou -p ř í j emné vystupován í -
spolehlivost a pečlivost -komunikativní typ pod-
mínkou -bydliště v Táboře či blízkém okolí výho-
dou. Nabízíme: -velmi zajímavou pracovní zku-
šenost -možnost pravidelného dlouhodobého
přivýdělku (cca. 20h/týdně) -zaškolení v oblasti
personalistiky -osvojení základní znalosti záko-
níku práce a systémů sociálního zabezpečení
Jedná se o dlouhodobou brigádu nikoliv o práci
na HPP. Nezapomeňte, prosím, uvést telefonic-
ký kontakt na Vás.
Zadavatel INDEX NOSLUŠ s.r.o., Jan Doubrava
Hornokrčská 583/30, 14000 Praha - Krč, 222 233
117, info@indexnoslus.cz, www.indexnoslus.cz/
TÁBOR - TAZATEL/KA,ANKETÁŘ/KA
Osobnostní předpoklady a dovednosti - mož-
nost a ochota cestovat - časovou flexibilitu - zku-
šenost s osobním dotazováním výhodou - vztah
k zemědělství výhodou - zodpovědný přístup,
samostatnost, pečlivost - komunikativnost, pro-
fesionální vystupování - administrativní zdat-
nost - orientace na výkon a na výsledek. Náplň
práce, pravomoci a zodpovědnosti - kontakto-
vání zemědělských podniků pro sjednání
schůzky za účelem dotazování - dotazování ag-
ronomů a jiných oprávněných osob pracujících
v zemědělských podnicích (dotazování probíhá
v běžné pracovní době (8-16) na pracovišti dota-
zované osoby) - práce se seznamem kontaktů
na zemědělské podniky ve vybrané lokalitě -
drobné administrativní činnosti – práces inter-
ním systémem, vedení knihy jízd apod.
Zadavatel Kleffmann Group, s.r.o., Markéta
Smejkalová, +420 608 873 818, marketa.smejkalo-
va@kleffmann.com
TÁBOR - PRACOVNÍK / NICE ÚKLIDU
Úklidy kanceláří a sociálního zázemí, chuť pra-
covat, časová flexibilita, dochvilnost, spolehli-
vost, nástup možný ihned - na Dohodu o prove-
dení práce, případně Dohodu o pracovní čin-
nosti. Odměna 56 Kč/hod.
Zadavatel ATALIAN CZ s.r.o. , Ladis lava
Reichmanová , info@atalian.cz, www.atalian.cz/

TÁBORSKO

JINDŘICHOHRADECKO

DAČICE, KARDAŠOVA ŘEČICE - DOPLŇOVAČ
ZBOŽÍ
Hledáme šikovného doplňovače, nejlépe s
vlastním autem na doplňování potravin v pro-
dejnách ve městech Dačice, Kardašova Řečice,
Jindřichův Hradec, Studená, Strmilov. Zájemci
prosím pistě vaše časové možnosti a zkušenos-
ti s doplňováním zboží na uvedený e-mail.
Vybraným zájemcům se ozveme.
Zadavatel ppm, Djelmová Lenka, djelmova@p-
pm.cz
JINDŘICHŮV HRADEC - UKLÍZEČ/KA
SpolečnostATALIAN CZ hledá brigádníky na po-
zici Uklízeč/ka. Náplň práce: úklid výrobního zá-
vodu Madeta - mytí oken, prosklení... Pracovní
doba: 7:00 - 13:00; 13:00 - 19:00 hod. Práce na
DPP, DpČ. Odměna: 85,- Kč/hod. Nástup: co
nejdříve. Požadujeme - chuť pracovat, - do-
chvilnost, - spolehlivost, - zkušenost v oboru ví-
tána.
Zadavatel Richard Čihák, Tel.: 602 773 136, E-mail:
richard.cihak@atalian.cz

PRACHATICKO

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE

P R A C H A T I C E - D I S T R I B U T O R / K A
ZÁKAZNICKÝCH NOVIN
Úkoly, které na Vás čekají - pravidelná roznáška
našich zákaznických novin. Požadavky na pozi-
ci: bydliště v uvedené oblasti, je Vám mezi 15 -
99 lety, máte ukončenou pravidelnou školní do-
cházku, ve středu několik hodin času, Nabízíme
Vám - odpovídající odměnu - pracovní smlouvu
na DPP - dlouhodobou spolupráci.
Zadavatel Kaufland Česká republika, v.o.s.,
Bělohorská 203, 169 00 Praha 6., e-mail: distri-
buce@kaufland.cz, http://kaufland.jobs.cz/

AUTOR PROJEKTU OPI, OPLZZ. ROP, aj.
Požadavky: Zkušenosti s tvorbou dotačních žá-
dostí pro určitý operační program. Flexibilita.
Důslednost. Nabízíme: Dobré platové ohodno-
cení. Flexibilita. Jedná se o krátkodobou brigá-
du od 25.4.2014 do 30.5.2014.
Zadavatel JS Communication s.r.o., Bc. Milan
Ježek, 734 659 688, kariera@jscomm.cz
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ČESKOKRUMLOVSKO

ČESKÝ KRUMLOV - ČÍŠNÍK/SERVÍRKA
Do Hotelu Růže***** a Old Inn**** v Českém
Krumlově hledáme brigádní výpomoc na pozici
číšník/servírka. Požadujeme: Časová flexibilita
Komunikativní znalost AJ Předchozí praxe v
oboru není nutná Vhodné pro absolventy
Nabízíme: Zázemí stabilní hotelové společnos-
ti, firemní a zaměstnanecké výhody Závodní
stravování Možnost ubytování.
Zadavatel Bohemia Properties, a.s., Personální
oddělení, Hotel Růže, Horní 154, 381 01 Český
Krumlov, personalistka@hotelruze.cz

KOMPLETNÍ SEZNAM
AGENTUR PRÁCE V ČR

http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace

PÍSECKO

PÍSEK - TELEFONNÍ OPERÁTOR/KA
Jsme česká rozvíjející se společnost se sídlem
v Písku a v současné době hledáme nové kole-
gy na pozici TELEFONNÍ OPERÁTOR formou
dlouhodobé i krátkodobé brigády. Nabízíme: -
flexibilní plánování směn - motivující platové
ohodnocení - pevný výplatní termín - zaškolení
zdarma - přátelské pracovní prostředí - přestup
na DPČ či HPP. Požadujeme: - docházku mini-
málně 60 hodin za měsíc - příjemný mluvený pro-
jev bez vad řeči - základní znalost práce na PC -
proaktivní přístup - nástup během dubna nebo
května.
Zadavatel DomiCall, s.r.o., Ivana Barbořáková,
Karlova 108/3, 39701 Písek - Vnitřní Město, 724
567 196, nabor@domicall.cz, www.domicall.cz



HOLANDSKO

IRSKO

ŘECKO

NĚMECKO

ŠPANĚLSKO

VELKÁ BRITÁNIE

CHORVATSKO

PRACOVNÍCI DO POTRAVINÁRSKYCH
ZÁVODOV
Ponúkame voľné miesta pre * absolventov; *
mladých pracovníkov aj bez praxe; * nekvalifi-
kovaných pracovníkov; * pracovníkov aj bez
znalosti cudzieho jazyka; * vhodné pre mužov,
ženy, páry, dvojice aj skupinky kamarátov.
Pracovníkov/čky príjmame na pomocné práce
do mäsozávodov - pracuje sa na expedícii (bale-
nie, váženie, etiketovanie, umývanie mäsa), na
linke ( krájanie, spracovávanie mäsa), prípadne
rôzne skladové práce podľa potrieb zamestná-
vateľa. PONÚKANÝ PLAT (BRUTTO): 900 - 1477
EUR/mesiac. Mzda od 675-900 EUR v čistom –
už po odrátaní ubytovania.
Zadavatel Universal Consulting s.r.o., Štúrovo ná-
mestie 18, 911 01 Trenčín, Mgr. Jana Marcinova, E-
mail: uc@universalconsulting.sk, www.universal-
consulting.sk
P O M O C N É P R Á C E V H Y D I N O V Ý C H
ZÁVODOCH
Hľadáme šikovných mladých mužov na pomoc-
né práce v hydinových závodoch v rôznych čas-
tiach Holandska. Vašou úlohou bude najmä: -
práca s kuracím mäsom, ako napr. balenie, váže-
nie, čistenie a etiketovanie mäsa a mäsových vý-
robkov - práca so živými kurčatami - rôzne po-
mocné práce na linke (za pásom) - - práca v tem-
pe. PONÚKANÝ PLAT (BRUTTO): od 7.29
EUR/hodina. TERMÍN NÁSTUPU: nástup
05.05.2014. Jazykové znalosti: Anglický jazyk -
mierne pokročilý.
Zadavatel Universal Consulting s.r.o., Štúrovo ná-
mestie 18, 911 01 Trenčín, zivotopis@universal-
consulting.sk, www.universalconsulting.sk

PLACENÁ STÁŽ PRO STUDENTY A MLÁDEŽ
Pozice: číšník/servírka, pomocná síla v kuchy-
ni. Nabízíme: kapesné 300 eur/měs., ubytování
a stravování. 40 hodin/týdně. Požadujeme: věk
18-28 let, znalost ŠJ. Nástup: duben-červenec.
Délka pobytu: 2-6 měsíců.
Zadavatel SWS GROUP, Alexandra Vorobyová,
Praha, 774 074 113, info@swsgroup.cz

UKLIDOVE PRACE PRED SEZONNIM
OTEVRENIM.
Hledame pro resort v Chorvatsku od 20.4-30.4.
slecnu-pani na uklidove prace pred sezonnim
otevrenim . Jedna se o uklid pokoju a spolec-
nych prostor. Prac. doba 8-12 a 15-20 po sebe
jdoucich smen. Plat 80,- cisteho ,doprava ,uby-
tovani zdarma. Atraktivni brigada spojena s
moznosti koupani a opalovani v dobe siesty(12-
15h.) Odjezd z CR uz 20.4,,proto piste jen zajem-
ci,kteri jsou volni v presne uvedenem terminu.-
Pro rychlejsi komunikaci uvadejte Vas
Facebook kontakt.
Zadavatel M. Papala, Chorvatsko,ostrov Vir,
+385995445545, jetovator-vir@seznam.cz

ÚKLID RESTAURACE
Nabizim praci pro 2 osoby, idealni pro par, v
Irsku, Dublin. Jedna se o uklid restaurace. V ca-
se cca 9 - 13h. Mzda 8,65€, smlouva, pojisteni za-
mestnavatelem. Prace 7 dni v tydnu. Idealni ja-
ko druha prace. Minimalni vydelek 1900-2400 €
mesicne pro 2 osoby dohromady. Od cca mesi-
ce cervna, dohodou, na dobu neurcitou. Vice in-
fo emailem. Jinak prace je pochopitelne na delsi
doby nez dva tydny.
Zadavatel Jerry, 0864449617, jerry.ir@seznam.cz

KUCHAŘ/KA
Rodinný hotel 150 km severně od Berlína hledá
2 kuchaře na letní sezonu od 4.7. do 14.9.
Německý jazyk je podmínkou. Plat je 5€ na hod.
čistého, ubytovaní a stravu zajišťuje zaměstna-
vatel zdarma. Rozsah práce je ca. 60 hod. týdně.
Výplata každý týden
Zadavatel Ústí-Montagen, s.r.o., Martin Berger,
00420776868277, hotel@boltermuehle.de

POMOCNÁ ČÍŠNICE
Hledáme šikovnou studentku nebo 2 kamarád-
ky na pozici pomocná číšnice na KOS.
Podmínky: - min. 18 let - středně pokročilá ang-
ličtina - předchozí zkušenosti výhodou - přátel-
ské a milé vystupování. Nástup: mezi 15.6. -
25.6. do půlky nebo konce září
Zadavatel Euro Pair s.r.o. (COOLAGENT),
Jaroslava Dudíková, Brno, Praha, 420777124368,
brno@coolagent.cz

POTRAVINOVÝ SKLAD V MESTE GOOLE
Pikovanie (nakladanie tovaru do klietok) - sys-
tém LLOPT, AMT - mzda: - denná: £7 - £8,35 -
nočná: £7,25 - £8,60 - bank holiday: £11,10 -
£12,45- výplata každý týždeň (v piatok), - je mož-
né sprostredkovať ubytovanie v meste
Doncaster, nie je to viazané ubytovanie (je mož-
nosť si vybaviť vlastné): 75 GBP/týždeň, - pra-
cuje sa min. 37,5 hod./týždeň, - požadovaný ang-
lický jazyk B (komunikatívne), - ambient (teplý
sklad), - odvoz do práce organizuje Landlord,
nástup do práce: 28.4, 05.05, 12.05. 19.05, 26.05,
nástup v pondelok o 8:00, - príchod do ubytova-
nia v stredu a pohovor je vo štvrtok.
Zadavatel Stirling, spol. s r.o., Jarková 61, 083 01
Sabinov, Ing. Mgr. art Marek Matija, Tel.: 0911 477
912, stirlingjobs@gmail.com, http://www.stirlingj-
obs.eu
B A L E N I E T R VA N L I V Ý C H P O T R AV Í N ,
DROGERIE
Hľadáme chalanov, mužov, páry, skupinky.
Pracovná náplň: - balenie a príprava na expedí-
ciu trvanlivých potravín, drogerie ..... Na ruke
máte pripevnený skener, ktorý vám udáva, aký
tovar máte pripraviť. Požadovaný tovar podľa
zoznamu ukladáte do klietok, na palety /tieto ma-
te uložené na vozíkoch/ Naplnené klietky sa pre-
súvajú na expedíciu. Medzi ďalšie činnosti pa-
trí: - etiketovanie - kontrola skladu apod.
Základy AJ - Východný Londýn - druhá polovica
apríla - jednotlivci aj páry (spolu na smene).
Zadavatel PERSONELA s.r.o., Nám. SNP 35/48,
960 01 Zvolen, Monika Jedináková, http://www.per-
sonela.sk
PRÁCAV HOTELOCHAV REŠTAURÁCIÁCH
Kuchár, čašník/čašníčka, chyžná a iný hotelový
personál. Potrebná znalosť anglického jazyka.
Prostredníctvom programu "Work Experience
in UK" Vam ponúkame možnosť nadobudnutia
pracovnej skúsenosti v hoteloch a restauráci-
ách na území Veľkej Británie. Minimálna mzda
na hodinu je od 6.31GBP a viac. (v závislosti od
umiestnenia) Ubytovanie a strava pri väčšine
pracovných ponúk 30-50GBP/týždeň priamo na
hoteli, príp. v neďalekom staff-house. V prípade
záu jmu nám poš l i t e Váš ž i vo top is v
ANGLICKOM jazyku spolu s Vašou fotografiou
a referenciami z predošlej práce. Životopis Vás
poprosím vyplniť čo najpodrobnejšie -nakoľko
Vašu zložku preposielame priamo našim anglic-
kým partnerom ako Vašu "vizitku".
Zadavatel MOBILE COLLEGE, Jánošíkova 15A,
010 01 Žilina, Jaroslav Ďurana,jaroslav.durana@-
mobilecollege.sk. Tel.: 0903199901,0944087044,
http://www.mobilecollege.sk

Pro potřeby členských Informačních center pro mládež Asociace pro podporu rozvoje
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STRAKONICKO

LAŽÁNKY U BLATNÉ - VEDOUCÍ NA LETNÍM
TÁBOŘE
Neziskové sdružení hledá oddílové vedoucí na
letní tábory. Možnost výběru z těchto v termínů:
12.7.- 24.7. 2014, 24.7. - 5.8.2014. Hledáme oddí-
lové vedoucí, jak pro malé děti, tak pro velké (vě-
kové rozmezí 5 - 15 let). V oddíle je věkový roz-
díl dětí vždy max. 3 roky. Vedoucí má na starosti
i kroužek. Na výběr je z kroužků: zálesáctví,
sport, aerobik, zumba, yoyování. Pro kroužek
není potřebná odbornost, ale zájem. Více infor-
mací o organizaci a samotném fungování tábo-
ra na www.kazimirka.cz. Požadujeme - věk min.
18 let - nekuřáctví podmínkou - znát tábor ale-
spoň jako dětský účastník - velice kladný pří-
stup k dětem - zodpovědnost - umět připravit
pro děti zajímavý program - komunikativnost,
snahu, trpělivost - ochotu věnovat čas i přípra-
vě tábora (na schůzkách, akcích) - účast na vět-
šině táborových schůzek před táborem (konají
se cca 1x do měsíce ve všední den od 18 hod.,)
- účast na akcích pro děti (cca 3-4 dny o víken-
dech) - osobní pohovor v Praze - Letňanech -
účast na celodenním školení v neděli 15.6. v
Praze - zaslání životopisu s fotkou a motivace (
uvést zkušenosti s tábory - alespoň jako dítě,
zkušenosti s dětmi) - před osobním pohovorem
si projít webové stránky. Podmínkou pro přijetí
na tábor je osobní pohovor, účast na
schůzkách, akcích a školení. Nabízíme - dobrou
partu mladých lidí - práce v neziskové organiza-
ci - příjemné a vstřícné prostředí - plně vybave-
né zázemí - nejen práci, ale i zábavu - ubytování
v chatkách a stravu zdarma - finanční odměnu v
rozmezí 1500 - 3000 Kč - možnost potvrzení pra-
xe - další možná účast při programech sdružení
(akce, tábory, výlet).
Zadavatel Kazimírka, Lenka Kubištová, Frýdecká
441, 19900 Praha - Letňany, 776 355 202, tabor@-
kazimirka.cz, www.kazimirka.cz.
BLATNÁ - HLAVNÍ VEDOUCÍ TÁBORA
Jsme specialisté na letní dětské tábory a hledá-
me aktivního hlavního vedoucího pro naše letní
dětské tábory. Pokud se máte zájem podílet se
na našich jedinečných táborech a splňujete ní-
že uvedené podmínky, napište nám na uvedený
email. Termíny táborů: 1.turnus: 28.6.-5.7.,
2.turnus: 5.7.-12.7., 3.turnus:12.7.-19.7., 4.tur-
nus.19.7.-26.7., 5.turnus: 26.7.-2.8., 6.turnus:
2.8.-9.8., 7.turnus: 9.8.-16.8.. Požadavky: - min.
10 letá praxe pedagogického zaměření výho-
dou - zkušenosti s prací oddílového vedoucího
na letních táborech pro děti a mládež - schop-
nost kolektivní spolupráce a koordinace lidí -
kurz první pomoci - čistý trestní rejstřík, potvr-
zení o zdravotní způsobilosti práce na táborech
- hudební, výtvarné, sportovní nadání - práce v
týmu - vůdcovské zkoušky výhodou (ochota do-
dělat si kurz) -řidičský průkaz skupiny B výho-
dou -schopnost zvládat stresové situace, orien-
tace v legislativě táborů -zkušenost s organiza-
cí tábora - možnost účastnit se všech 7 turnusů
výhodou. Pokud máte zájem pracovat na tomto
jedinečném táboru, neváhejte a pošlete svůj ži-
votopis, foto, pár vět o sobě a krátký medailo-
nek s nejlepší táborovou vzpomínkou. Do emai-
lu napište kam jste ochoten/a dojet na osobní
pohovor Brno/Praha.
Zadavatel ZR GAMES, S.R.O., Jana Cimalová
jana@zrgames.cz

EURES
EVROPSKÝ PORTÁL PRACOVNÍ MOBILITY

http://ec.europa.eu/eures


