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MI AZ EUROPASS?

Az Europass:

• az Európai Bizottság kezdeményezésére jött létre abból a célból, hogy Európa szerte 
támogassa az álláskeresőket és a tanulni vágyókat a számukra megfelelő 
tanulmányi és álláslehetőségek elérésében. 

• célja, hogy megkönnyítse a pályázást, mind a munka, mind az oktatás/képzés 
területén, valamint hogy elősegítse a végzettségek elismertetését itthon és az EU-
ban. 

• egyedülálló szolgáltatásokat és dokumentumokat nyújt annak érdekében, hogy 
ezeket a célokat megvalósíthassa. 



MIÉRT HASZNOS AZ EUROPASS?

Eszköz a karrierépítéshez:

• Személyre szabott és megbízható tanulási és álláslehetőséget kínál Európában.

• Szerkeszthető minták segítségével megkönnyíti az önéletrajzok és a motivációs 
levelek megírását.

• Megbízható információkat nyújt az Európában történő munkavégzésről és tanulásról.

• Elkalauzol a megfelelő támogató hálózatokhoz.

Átsegít az álláskeresés nehézségein:

• Számos blogsorozattal és naprakész tippekkel látja el a felhasználókat. 
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A PORTÁL HASZNÁLATA A KARRIERÉPÍTÉSHEZ

www.europass.eu

1.  Ingyenes regisztrációt követően elindulhat a saját profil 
létrehozása

2.  Ezt követően a CV és a motivációs levél létrehozása 

3.  Végül az álláskeresés, képzés keresése

http://www.europass.eu/




EUROPASS CV ELŐNYEI

Miért érdemes az Europass önéletrajzot választani?

• részletes információkat végzettségről, készségről és elért eredményről;

• szerkezete átlátható, egységes és könnyen értelmezhető;

• kitöltése rugalmasan alakítható így teljesen személyre szabott;

• nem szükséges hozzá magas szintű Word, Photoshop vagy egyéb szerkesztőprogram ismerete;

• a megadott keretnek köszönhetően gyorsan létrehozható CV vagy motivációs levél;

• ingyenesen igénybe vehető, hosszútávon elérhető, és módosítható;

• 29 nyelven létrehozható önéletrajz és motivációs levél.
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BŐVEBB INFORMÁCIÓ A PORTÁL HASZNÁLATÁRÓL

europass.hu

https://www.youtube.com/watch?v=De4V0Q1aPto&t=154s
https://www.youtube.com/watch?v=YUU5zC8jP2A&t=88s


EUROPASS.HU
ÁLLÁSKERESŐ KISOKOS



EUROPASS MAGYARORSZÁG FACEBOOK



INTERAKTÍV ÓRATERV

Foglalkozás időtartama: 45 perc

Cél: Segítséget nyújtani a fiatalokban abban, hogy
megfelelően strukturálják készségeiket egy sikeres
álláspályázati anyaghoz.

Tanároknak, fiatalokkal foglalkozó szakembereknek szóló
aloldalról tölthető le:

europass.hu/oktatasiintezmenyeknek



INTERAKTÍV ÓRATERV

Felépítés:

1. Milyen dokumentumokra van szükség az 
álláskereséskor?

2. Melyek azok, amiket a diákoknak kell összeállítaniuk?
3. Milyen a jó CV? – Formai szempontok ismertetése
4. Mi kerüljön a CV-be? – Az önéletrajz tartalmi 

bemutatása
5. Hogyan ismerd fel személyes készségeid?  

Kompetenciák, készségek az önéletrajzban
6. Hogyan írjunk motivációs levelet?
7. Hol találsz segítséget az induláshoz?
8. További segítség

















KAPCSOLAT

+36 1 236 5050 (9–13 óra között)

email: europass@tpf.hu

www.facebook.com/EuropassMagyarország

www.europass.hu

Tempus Közalapítvány 
NEMZETI EUROPASS KÖZPONT


