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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.

“Jednoduchý nápad, 
ktorý spája zamestnávateľov a študentov.

Miesto stretnutia tých najlepších.”

NÁŠ CIEĽ:
ZBLÍŽIŤ NAJTALENTOVANEJŠÍCH 
ŠTUDENTOV A SPOLOČNOSTI V 
EURÓPE.

Spolufinancované z 
programu Európskej únie 
Erasmus+

PREPOJENIE MLADÝCH
TALENTOV

SO ZAMESTNÁVATEĽMI
V CELEJ EURÓPE

PODPORA 
ZAMESTNÁVANIA

ČO JE TALEN
TED EUROPE?

Pracovné uplatnenie absolventov  je hlavným 
cieľom väčšiny univerzitných programov. 
Spoločnou snahou učiteľov je dosiahnuť, aby 
najlepší študenti a absolventi vysokých škôl a 
vyšších odborných škôl získali čo najlepšie 
príležitosti pre svoje prvé pracovné pozície a 
stáže. S  programom Talented Europe 
(Talentovaná Európa) môžu študenti získať 
prístup k celoeurópskej databáze 
zamestnávateľov a   pracovných príležitostí, 
pričom im Vy  môžete významne pomôcť. 
Vaši najlepší študenti majú nadanie a 
zručnosti, ktoré im môžete potvrdiť, čo im 
otvorí celú škálu príležitostí v  rámci celej 
Európy. A  keďže aplikácia Talented Europe 
funguje aj na mobilných zariadeniach, ktoré 
sú v  súčasnej dobe voľbou číslo jeden pre 
mladých ľudí, tento proces je skutočne rýchly.

Zároveň je Talented Europe aj výkladnou 
skriňou so zoznamom najlepších študentov v 
Európe. 
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1. Martin je talentovaný 
študent vašej vzdelávacej 
inštitúcie a hľadá si prácu.

Zaregistruje sa do programu 
Talented Europe na stránke 
www.talentedeurope.eu a 
požiada Vás o potvrdenie 
svojho talentu.

3. Na základe referencií a ohodnotenia 
študenta od svojho profesora spoločnosti 
získajú dôveryhodné a spoľahlivé informácie o 
študentoch, čím sa uľahčí proces výberu 
vhodného kandidáta.

2. Profesori ohodnotia 
schopnosti študenta, potvrdia 
jeho zručnosti a vedomosti, 
ktoré môžu byť prínosom pre 
spoločnosť.

4. Vďaka Talented Europe si 
Martin našiel skvelú prácu 
zodpovedajúcu jeho talentu... 
a vy ste mu pomohli! 

Zaregistrovať sa môžete na 
www.talentedeurope.eu. 
Zamestnateľnosť 
absolventov sa týka aj vás!


