Proces hľadania talentovaných absolventov alebo
študentov, ktorí onedlho ukončia vysokú školu a majú
zručnosti potrebné pre svoje prvé zamestnanie alebo
pracovnú stáž, je náročný a často rizikový. Vďaka
Talented Europe máte prístup (online alebo pomocou
mobilnej aplikácie) k celoeurópskej databáze študentov,
ktorých vysoký stupeň talentu je už overený. Rovnako
tak študenti so zručnosťami a talentom majú prístup k
vašim ponukám, nech už pôsobíte kdekoľvek v Európe.

Ako to funguje?

Mladý absolvent má profil na platforme s referenciami od
svojich vyučujúcich, ktorí posúdia a ohodnotia jeho
zručnosti. Tento inovatívny koncept pomôže firme zistiť,
či by konkrétny študent mohol byť pre ňu skutočným
prínosom. Okrem samotného CV študenta takto vaša
firma získava ďalší zdroj spoľahlivých informácií, ktorý
prispeje ku skvalitneniu samotného procesu výberu
zamestnanca.
Talented Europe funguje aj na mobilných zariadeniach,
ktoré sú pre mladých ľudí voľbou číslo jeden, čím sa čas
odozvy podstatne skracuje.

ČO JE TALENTED EUROPE?

NÁJDITE TEN
SPRÁVNY TALENT

KOORDINÁTOR
Santa Cruz de Tenerife,
Španielsko

Puerto de la Cruz, Španielsko

Technická univerzita
v Košiciach,
Košice, Slovensko

Talented Europe ponúka výkladnú skriňu plnú najlepších
študentov Európy.

“Jednoduchá myšlienka,
ktorá spája zamestnávateľov so študentmi.
Miesto stretnutia tých najlepších.”

Out of the Box International
Brusel, Belgicko

NÁŠ CIEĽ:

ZBLÍŽIŤ NAJTALENTOVANEJŠÍCH
ŠTUDENTOV A SPOLOČNOSTI V
EURÓPE.
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej
komisie. Tento leták obsahuje iba názory autorov a
Európska komisia nemôže byť zodpovedná za akékoľvek
využitie informácií v ňom obsiahnutých.

Brusel, Belgicko

Spolufinancované z
programu Európskej únie
Erasmus+

PREPOJENIE MLADÝCH
TALENTOV
SO ZAMESTNÁVATEĽMI
V CELEJ EURÓPE

TALENTED EUROPE
V KOCKE
2. Riaditeľ firmy môže tiež
hľadať študenta s potrebnými
zručnosťami v databáze
Talented Europe.

FRED'S RESUMÉ
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1. Riaditeľ firmy potrebuje novú
pracovnú silu – stážistu alebo
absolventa s konkrétnymi
zručnosťami.
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Zaregistruje sa v programe
Talented Europe na
www.talentedeurope.eu a zadá
špecifikáciu pracovného miesta.

4. Vďaka Talented Europe
3. Riaditeľ firmy nájde študentov
životopis/CV a skontaktuje sa s ním
pomocou mobilnej aplikácie alebo
webstránky, aby si dohodli osobný alebo
online pohovor.
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MSG
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nájdete ideálnu osobu na
pracovnú pozíciu, ktorú
potrebujete obsadiť rýchlo, pohodlne a
spoľahlivo.

Pridajte sa k databáze
Talented Europe. Je to vaša
výhra, keďže tu nájdete
šikovné mladé talenty.

