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Vyplňte si motivační dopis Europassu on-line  

V letošním roce rozšířil Europass nabídku svých služeb a vedle on-line přístupného 

životopisu a dalších dokumentů, s pomocí kterých mohou zájemci o práci prokázat vše, co 

umí, nabízí i on-line přístupnou šablonu k vyplnění motivačního dopisu. Novinkou Europassu 

je také možnost propojení s LinkedIn pro všechny, kdo mají na této sociální síti vytvořený 

profesní profil.  

   

Dodatek k osvědčení pomáhá lidem najít práci v zahraničí  

Pokud se chystáte pracovat v zahraničí, může se Vám stát, že po Vás bude personalista nebo 

zaměstnavatel požadovat Europass – dodatek k osvědčení. Přečtěte si zkušenosti lidí, kteří 

s pomocí dodatku k osvědčení získali práci v zahraničí.  

   

Soutěžte o výlet snů po Evropě  

Europass vyhlašuje soutěž o nejlepší 

virální video o dokumentech Europassu 

a jeho přínosech. Hlavní výhrou je výlet 

do evropského města podle vlastního 

výběru v hodnotě 2500 EUR ve formě voucheru od Student Agency.  

   

A jak vypadá vaše portfolio?  

Tipy ze světa kariérového poradenství. Inspirujte se v článku K. Haškové z Euroguidance o 

možnostech vytvoření svého portfolia, kterém Vám umožní mapovat, dokládat a prezentovat 

Vaše kompetence získané v průběhu života, nejen v rámci formálního vzdělávání, ale i mimo 

něj, např. při volnočasových aktivitách, domácích pracích i každodenních rutinních 

činnostech.  

   

Soutěž o nejlepší selfie z Evropy má své vítěze!  

Kde potkáte Europass v říjnu a listopadu?  

http://www.europass.cz/vyplnte-si-motivacni-dopis-europassu-on-line/
http://www.europass.cz/dodatek-k-osvedceni-pomaha/
http://www.europass.cz/soutezte-o-nejlepsi-viralni-video-o-europassu-vyhrat-muzete-vylet-snu-po-evrope/
http://www.europass.cz/a-jak-vypada-vase-portfolio/
http://www.europass.cz/soutez-o-nejlepsi-selfie-z-evropy-ma-sve-viteze/
http://www.europass.cz/kontakt/kalendar-akci/
http://www.europass.cz/videoviral/


Znáte Evropu a evropské jazyky? Zkuste si vyplnit náš kvíz  

   

 

Europass newsletter vydáváme třikrát ročně. Pokud nechcete newsletter nadále dostávat, 

odhlašte se prosím zde  

 

Vydalo Národní centrum Europass ČR, Národní ústav pro vzdělávání, v říjnu 2014.  

   

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. 

Sdělení nereprezentují názory Evropské unie a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich 

obsahem. Staňte se našimi fanoušky! Najdete nás na  a na www.europass.cz  

   

         

 

https://docs.google.com/a/nuv.cz/forms/d/1AjqePdetkOJZ1tvRgXjCtChux7gqlHo6DgUDULVr3uU/viewform
https://docs.google.com/a/nuv.cz/forms/d/1u6xd_BAki_FmIkceR8QXM7J28VHDj-gKhTeWmPHRpp0/viewform?c=0&w=1
http://www.europass.cz/
http://www.facebook.com/europass.cr

