Vieme, že hľadanie práce môže byť
stresujúce. S Talented Europe máš
okrem zaslania CV a motivačného listu
spoločnostiam aj možnosť vytvoriť si
profil na platforme, kde ťa tvoji
vyučujúci vedia ohodnotiť a vyjadriť sa
k tvojim zručnostiam. Tak môžeš
ponúknuť firmám kdekoľvek v Európe
viac informácií o sebe, vďaka ktorým ťa
môžu rýchlejšie nájsť.
Chcel/a by si byť súčasťou elitného
výberu študentov v Európe? Tisíce
spoločností majú priamy prístup k
tvojim kontaktným informáciám, a čím
lepšie hodnotenie získaš, tým sa zvýšia
tvoje šance na získanie dobrej práce

ČO JE TALENTED EUROPE?

STAVIAME
MOSTY

Toto všetko ti ponúka Talented Europe
– výkladná skriňa najlepších študentov
Európy.
“Jednoduchá myšlienka,
ktorá spája zamestnávateľov so študentmi.
Miesto stretnutia tých najlepších.“
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PREPOJENIE MLADÝCH
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2. Martinova vzdelávacia
inštitúcia dostane upovedomenie.
Vyučujúci ohodnotí jeho profil a
potvrdí, že sa môže zaradiť
medzi elitných študentov
programu Talented Europe.

1.Martin je talentovaný
študent a hľadá si prácu.

2

Zaregistruje sa do programu
Talented Europe na stránke
talentedeurope.eu a požiada
svoju univerzitu/vyššiu
odbornú školu o potvrdenie
svojho talentu.

3. Firma zaregistrovaná v programe Talented
Europe nájde Martinov životopis a dohodnú si
spolu pracovný pohovor, alebo sa Martin bude
priamo uchádzať o prácu inzerovanú firmou.
Martin dostane upovedomenie prostredníctvom
mobilnej aplikácie alebo webstránky a dohodne
si s firmou osobný pohovor.
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4. Vďaka programu
Talented Europe si Martin
našiel skvelú prácu
zodpovedajúcu jeho
talentu.
Buď ako Martin a mnohí
ďalší a pridaj sa k nám na
www.talentedeurope.eu.

