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Kαλώς ήρθατε στη Γερµανία
Ζωή και εργασία στη Γερµανία - Διάφορα πρότζεκτ σε συνεργασία
της ελληνικής Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΟΑΕΔ µε τη γερµανική
Bundesagentur für Arbeit (BA)
Το ευρωπαϊκό Δίκτυο EURES (EURopean Employment Services) δηµιουργήθηκε το 1993 µε στόχο τον συντονισµό της πολιτικής για τη διακρατική
κινητικότητα εργατικού δυναµικού, στο πλαίσιο της βασικής αρχής της
ελευθερίας κίνησης και εγκατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω του
Δικτύου προωθείται η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τις Δηµόσιες
Υπηρεσίες Απασχόλησης των κρατών µελών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου (ΕΟΧ) και των χώρων της Ε.Ε.
Ο βασικός στόχος του Δικτύου EURES έγκειται στην παροχή υπηρεσιών
πληροφόρησης, συµβουλευτικής και πρόσληψης καθώς και διαµεσολάβησης
αλλά και στη λήψη µέτρων προκειµένου να διευκολυνθούν όσοι αναζητούν
εργασία σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα. Σε αυτό το πλαίσιο, κατόπιν αµοιβαίας
συµφωνίας της ελληνικής Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΟΑΕΔ µε τη
γερµανική Δηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης BA πραγµατοποιούνται διαρκώς
διάφορα πρότζεκτ συνεργασίας. Οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν και δεν
επιβαρύνουν µε κανένα τρόπο τους αναζητούντες εργασία.
Τρέχοντα παραδείγµατα δυνατότητας εργασίας και κατάρτισης/ εξειδίκευσης στη
Γερµανία για ενδιαφερόµενους από την Ελλάδα:
• Νηπιαγωγοί σε ορισµένες περιοχές της Γερµανίας
• Οδηγοί φορτηγού σε όλη τη Γερµανία
• Υπάλληλοι σε ξενοδοχεία και εστιατόρια
• Εργάτες οικοδοµών και τεχνίτες (π.χ. εργάτες µετάλλων, συγκολλητές,
ηλεκτρολόγοι, βαφείς/ελαιοχρωµατιστές κ.λπ.)
Έχετε απορίες ή σας ενδιαφέρει;
• Aναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε τα έργα και τις κενές θέσεις, καθώς και τις
προϋποθέσεις θα βρείτε εδώ www.oaed.gr/theseis-ergasias-sten-europe
• Οι συνάδελφοι του EURES Ελλάδος θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν και
µέσω e-mail: euresgreece@oaed.gr
Είναι εφικτό παρά την πανδηµία Covid 19;
Για όλες τις δραστηριότητες ισχύουν οι οδηγίες ταξιδιού και ασφάλειας των
αντίστοιχων χωρών:
• Γερµανία: Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat,
www.bmi.bund.de > Themen > Migration > Informationen zu Reisebeschränkungen und Grenzkontrollen.
• Ελλάδα: National Public Health Organization, www.eody.gov.gr > COVID-19
Οδηγίες για ταξιδιώτες.
Εάν σκέφτεστε και επιθυµείτε να εργαστείτε στη Γερµανία ή να εκπαιδευτείτε
(ξεκινήσετε επαγγελµατική κατάρτιση µε απόκτηση πτυχίου), θα βρείτε
δυνατότητες και πληροφορίες σχετικά µε τη ζωή και εργασία στη Γερµανία στην
ιστοσελίδα www.make-it-in-germany.com και www.zav.de/berufskraftfahrer
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Willkommen in Deutschland
Leben und Arbeiten in Deutschland - diverse Projekte in Zusammenarbeit
der griechischen mit der deutschen Arbeitsverwaltung - OAED und Bundesagentur für Arbeit (BA)
Das Europäische Netzwerk EURES (EURopean Employment Services) wurde
1993 eingerichtet, um die transnationale Arbeitskräftemobilitätspolitik nach dem
Grundprinzip der Freizügigkeit der Europäischen Union zu koordinieren. Das
Netzwerk fördert die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Kommission
und den Arbeitsmarktservices der Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und EU-Länder.
Die Hauptaufgaben des EURES-Netzwerks bestehen darin, Informations-, Beratungs- und Rekrutierungs- sowie Vermittlungsdienste bereitzustellen, aber
auch Maßnahmen zu ergreifen, um Arbeitsuchenden in einem anderen europäischen Land die Arbeitsaufnahme zu erleichtern. In diesem Zusammenhang finden nach Verständigung der griechischen und der deutschen Arbeitsverwaltung
(OAED und BA) laufend Kooperationsprojekte statt. Das Dienstleistungs- und
Serviceangebot ist für interessierte Bewerber/innen gebührenfrei.
Aktuelle Beispiele für Arbeits- und Qualifizierungsmöglichkeiten in
Deutschland für Interessent/innen aus Griechenland:
• Erzieher/innen für einige Regionen Deutschlands
• Berufskraftfahrer/innen für ganz Deutschland
• Arbeitnehmer/innen für Hotel und Gastronomie
• Bauarbeiter/Handwerker (z.B. Metallarbeiter, Schweißer, Elektriker, Maler
etc.)
Sie haben Fragen oder sind interessiert?
• Detaillierte Informationen zu den Projekten und Stellenangeboten sowie Voraussetzungen finden Sie unter www.oaed.gr/theseis-ergasias-sten-europe
• Die Kolleg/nnen von EURES Griechenland helfen Ihnen gerne auch weiter per
E-Mail: euresgreece@oaed.gr
Trotz Covid19-Pandemie möglich?
Für alle Aktivitäten gelten die jeweiligen Reise- und Sicherheitshinweise:
• Deutschland: Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat,
www.bmi.bund.de > Themen > Migration > Informationen zu Reisebeschränkungen und Grenzkontrollen.
• Griechenland: National Public Health Organization, www.eody.gov.gr > COVID-19 Οδηγίες για ταξιδιώτες.
Wenn Sie in Deutschland eine Tätigkeit aufnehmen oder sich beruflich qualifizieren möchten (eine Ausbildung beginnen mit diplomiertem Berufsabschluss),
finden Sie Angebote und Informationen dazu auf www.make-it-in-germany.com
und www.zav.de/berufskraftfahrer
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