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To Πρόγραμμα Χρηματοδότησης YOUR FIRST EURES JOB είναι ένα πρόγραμμα κινητικότητας για εξεύρεση εργα-
σίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει στόχο να βοηθήσει τους Ευρωπαίους νέους να βρουν εργασία, μαθητεία ή 
πρακτικής άσκησης σε εργοδότη, σε Κράτος Μέλος της ΕΕ, άλλο από αυτό που κατοικούν. 

Το Πρόγραμμα YOUR FIRST EURES JOB του Γερμανικού EURES δοκιμάζει ένα νέο τρόπο για την παροχή εξατο-
μικευμένων υπηρεσιών κινητικότητας για εργασία στη Γερμανία και απευθύνεται στους νέους (18-35 ετών). 
Κάτω από το πρόγραμμα αυτό, σε περίπτωση επιτυχούς  συνταιριάσματος υποψηφίου με κενή θέση εργοδότη 
στη Γερμανία, δίνεται χρηματοδότηση για την προώθηση της κινητικότητας και την εκμάθηση ή βελτίωση της 
Γερμανικής γλώσσας πριν ή μετά την μετακίνηση.    
    
    

 Το Γερμανικό Πρόγραμμα

Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα αυτό

Σε υπηκόους της ΕΕ  ηλικίας μεταξύ 18 και 35 ετών 
που βρίσκουν εργασία, μαθητεία ή πρακτική άσκη-
ση σε Γερμανό Εργοδότη μέσω του Δικτύου EURES. 
Οι διαθέσιμες κενές θέσεις στη Γερμανία επικεντρώ-
νονται επί του παρόντος σε μηχανικούς όλων των 
ειδικοτήτων και διάφορα τεχνικά επαγγέλματα, 
ιατρούς και διάφορους επαγγελματίες υγείας, 
καθώς και προσωπικό για ξενοδοχεία, εστιατόρια 
και γαστρονομία.

Οι ενδιαφερόμενοι νέοι με γνώση της Γερμανικής 
γλώσσας και με τις πιο πάνω δεξιότητες/ εκπαί-
δευση πρέπει να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία 
EURES στη Γερμανία στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
zav@arbeitsagentur.de και  ZAV.EURES-NCO@
arbeitsagentur.de.

Αν έχετε τα προσόντα για εργασία σε έναν από τους 
πιο πάνω τομείς, αλλά δεν γνωρίζετε την Γερμανική 
γλώσσα, και πάλι μπορείτε να λάβετε μέρος. Αν ένας 
Γερμανός εργοδότης ενδιαφερθεί να σας προσλάβει, 
το πρόγραμμα επιχορηγεί  την εκμάθηση της Γερμα-
νικής γλώσσας  πριν ή κατά τη διάρκεια της εργασί-
ας σας. Τα βιογραφικά πρέπει να αποστέλλονται και 
πάλι στις πιο πάνω διευθύνσεις. 

Με την προσωπική επαφή  και την  προσέγγιση στις 
ανάγκες του κάθε ενδιαφερόμενου δίνονται οι σχε-
τικές  πληροφορίες, γίνεται εκτίμηση εάν ο άνεργος 
μπορεί να βρει εύκολα εργασία στη Γερμανία με 
βάση τα προσόντα, τις δεξιότητες και την εμπειρία 
του σε σχέση με τις διαθέσιμες κενές θέσεις. 

  
Στη πύλη ανεύρεσης εργασίας του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Γραφείου Απασχόλησης JOBBÖRSE παρέχεται 
περαιτέρω επισκόπηση των επαγγελμάτων σε ζήτηση στη Γερμανία. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή  
την πύλη στο διαδίκτυο για να εγγραφείτε ως άτομο που αναζητά εργασία στη Γερμανία.



Όλες οι υπηρεσίες του Δικτύου EURES 
προσφέρονται Δωρεάν

Τ Μ Η Μ Α  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ
Υπουργείο Εργασίας,  Πρόνοιας και  Κοινωνικών Ασφαλίσεων

	  

ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Τι υποστήριξη παρέχεται μέσω 
του Προγράμματος 

• Χρηματοδότηση μαθημάτων γλώσσας και άλλες 
μορφές εκπαίδευσης οι οποίες χρειάζονται για εργα-
σία σε κάποιο Γερμανό εργοδότη (μέχρι 2000 ευρώ 
με την παρουσίαση τιμολογίου) 
• Τα έξοδα ταξιδίου για μετάβαση στη Γερμανία για 
συνέντευξη Εργασίας (μέχρι 500 ευρώ). 
• Έξοδα μετεγκατάστασης στη Γερμανία, μέχρι να λά-
βουν το πρώτο τους μισθό (μέχρι 1000 ευρώ).
• Εργοδότες και εταιρείες  που απασχολούν μέχρι 250 
εργαζόμενους μπορούν να ζητήσουν οικονομική ενί-
σχυση για το κόστος της εκπαίδευσης των πρόσφατα 
προσληφθέντων εργαζομένων, ασκούμενων ή μαθη-
τευομένων και για βοήθεια στην ομαλή προσαρμογή 
τους στην εταιρεία (μέχρι 1200 ευρώ ανά εργαζό-
μενο).

Πώς μπορείτε να πάρετε μέρος

1. Προκειμένου να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα πρέ-
πει να αναζητάτε εργασία στη Γερμανία ως μηχανικός 
όλων των ειδικοτήτων, να είστε εκπαιδευμένος σε 
τεχνικά επαγγέλματα, ιατρός, επαγγελματίας  υγεί-
ας, να έχετε εκπαίδευση και εμπειρία σε ξενοδοχει-
ακά επαγγέλματα, εστιατόρια και γαστρονομία. 
2. Προτεραιότητα για συμμετοχή δίνεται στους γνώ-
στες της Γερμανικής γλώσσας. 
3. Αποστέλλετε βιογραφικό για εξατομικευμένες συμ-
βουλές από την Γερμανική Υπηρεσία Απασχόλησης 
στο zav@arbeitsagentur.de και ZAV.EURES-NCO@
arbeitsagentur.de 
4. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την Γερμανική 
πύλη JOBBÖRSE (http://jobboerse.arbeitsagentur.
de) για να εγγραφείτε ως άτομο που αναζητά εργασία 
στην Γερμανία. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες  

Eures Cyprus: www.eures.gov.cy 

Λευκωσία: pchrysanthou@dl.mlsi.gov.cy, 22403022, Λεμεσός: mpitsillidou@dl.mlsi.gov.cy, 25827353   
Λάρνακα: mioakim@dl.mlsi.gov.cy, 24805350, Πάφος: ppanayi@dl.mlsi.gov.cy, 26821646 

Αμμόχωστος: spapetta@dl.mlsi.gov.cy, 23812056


