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Vad är Eures?

Eures – EURopean Employment Services

● Eures samordnas av den Europeiska 
samordningsbyrån (EU-kommissionen)

● Eures-portalen: http://eures.europa.eu + Eures 
utbildningar 

● Ett nätverk av ca 1000 Eures-rådgivare i 30 länder. 
30 Eures-rådgivare i Sverige.

Eures uppdrag:

● Öka rörligheten av arbetskraft i Europa 

http://eures.europa.eu/


Vi är organiserade i följande 
rekryteringsgrupper:

● Hälsa och sjukvård, legitimationsyrken

● Lärare

● Veterinärer

● IT specialister, EURES Sweden Tech 
group LinkedIn

● Industri, ingenjörer

● Besöksnäring, främst kockar

Säsongsuppdrag; Gröna näringar. Svenska medarbetare till Frankrike, Spanien.

Vårt huvuduppdrag 

rekrytering till bristyrken

https://www.linkedin.com/groups/4758075/


Olika sätt att rekrytera !

● Annonsering på Eures portalen 
http://eures.europa.eu

● Annonsering på andra länders platsbanker

https://ec.europa.eu/eures/public/sv/home
page

https://www.europeanjobdays.eu/

http://eures.europa.eu/
https://ec.europa.eu/eures/public/sv/homepage
https://www.europeanjobdays.eu/


Eures hjälper till!
● Eures rådgivare behjälplig i alla delar av processen, 

före, under och efter.

● Hjälp med publicering av annonser

● Utformar upplägg i samarbete med Eures i det 
andra landet     



Skypeintervjuer

● Ett alternativ till att du som arbetsgivare följer med 
oss till eventet är att vi kontaktar dig via Skype

● OBS! I mån av plats



Onsite – hur går det till?

● Bestäm dig!

● Eures-rådgivare i landet arrangerar 
eventet och bjuder in kandidater

● I vissa fall - urval av kandidater 

● Du som arbetsgivare presenterar 
företaget och ert behov

● Intervju av kandidaterna på plats

ALTERNATIV

● Vi tar med oss uppdragen



Upplägg och resultat 

● Upplägg bestäms tillsammans med dig 
som arbetsgivare.

● Skickar kandidaternas CV direkt till dig.

● Online rekrytering med personlig touch 



Skräddarsydda rekryteringsträffar 

– ger goda resultat!



Besöksnäring • Spanien

• Italien

• Grekland

• Frankrike



Engineers &
Tech group
IT-specialister

Ingenjörer industri, 

produktion och elektronik

Göteborgsbaserade Tricab har varit 
både i Italien och Barcelona, Spanien

EURES Sweden Tech Group –
Rekrytering av IT-specialister

Volvo - Spanien



Hälsa och sjukvård

Läkare
Sjuksköterskor, 
specialistsjuksköterskor, 
barnmorskor
Tandläkare
Fysioterapeuter, arbetsterapeuter
Apotekare, BMA
Life science specialister



Offentlig sektor
● Lärare

● Veterinärer





https://europeanjobdays.

eu/

Live eller inspelade presentationer av olika slag

Filmer från deltagande arbetsgivare

Platsannonser, direkt ansökan

Digitala montrar som företag eller Infopoint

Arbetsgivare chattar med sökande

Möjlighet till bokade intervjuer online

EURES chattar med sökande 

https://europeanjobdays.eu/


Bristyrkesgrupper inom Eures Arbetsförmedlingen

chefs@arbetsformedlingen.se

Besöksnäringen

health@arbetsformelingen.se

Hälsa och sjukvård

tech@arbetsformedlingen.se

IT och Industri

teachers@arbetsformedlingen.se

Offentlig sektor

vets@arbetsformedlingen.se

Offentlig sektor

mailto:chefs@arbetsformedlingen.se
mailto:health@arbetsformelingen.se
mailto:tech@arbetsformedlingen.se
mailto:teachers@arbetsformedlingen.se
mailto:Vets@arbetsformedlingen.se


ØRESUNDDIREKT
offe ntlig  sve nsk/dansk informations tj än st

Peter Karancsi, Maria Bergström



Det startade med en bro…

• Svensk-danskt regeringsbeslut om en                             
gemensam informationstjänst.

• Informationscenter i Malmö

• Webb- och kommunikationskontor i Köpenhamn. 

Øresunddirekt 



Informationscenter i Malmö 

• Myndigheter i samverkan

• Länsstyrelsen har samordningsansvar

Uppdrag

• Information

• Främja den gemensamma arbetsmarknaden

• Identifiera och motverka gränshinder

Øresunddirekt Sverige



16 477 gränspendlare (19 097 – 2008)

• 15 023 från Sverige till arbetsplatser i Danmark

• 1424 från Danmark till arbetsplatser i Sverige

Statistik från 2020



Service på Øresunddirekt 
i Malmö

• Telefon, e-post och personliga möten

• Uppsökande och utåtriktade aktiviteter

• Företagsvägledning – ”Øresundsvägledarna”

• Pop Up i Helsingborg 1:a måndagen i månaden

• Hemsidorna – dygnet runt!





För företagen –
oresunddirektbusiness.com

• Två språk

• On-line företagsvägledare -

“Öresundsexperterna” 



Våra sakområden
• Arbetsförmedlingen

• Arbetsmarknad
• Rekrytering
• A-kassa

• Försäkringskassan, socialförsäkring
• Förmåner
• Barnbidrag och föräldrapenning 
• Arbete i  två  länder
• Sjukdom

• Skatteverket
• Skattehemvist
• CPR-nummer
• Deklarationsfrågor
• Nemid/Mitid

• FÖRETAGSFRÅGOR
• Etablering
• Rekrytering
• Handel 



Øresunddirekt 
och gränshinder

• Øresunddirekt SE/DK är det första filtret mellan 

pendlare/företag och beslutsfattare

• I samarbete med 

• Nordiska Ministerrådet

• Greater Copenhagen 

• De andra två nordiska informationstjänsterna

• Info Norden



Øresunddirekt -
Sverige och Danmark

Ger stöd och trygghet till 
gränsarbetarna och företagen 
i hela Öresundsregionen!



• Hjälmaregatan 3 i Malmö

• oresunddirekt.com             

• 040 – 17 64 00  

• oresunddirekt@lansstyrelsen.se

Tack för att du lyssnade och 
välkommen att kontakta oss:



Mobilitetsstöd Arbetsgivare

Grundlägg
ande

1 390 EUR

jobbintroduktion

utbildning

språkutbildning

Administrativ hjälp för att underlätta

Utökat stöd

+350 EUR 

=1740 Euro

EURES Arbetsförmedlingen

Mobilitetsstöd - Arbetsgivare
www.euresmobility.se

www.euresmobility.se



Tack för ert intresse!

Jeanette Mauritzon
Eures-Rådgivare Malmö
jeanette.mauritzon@arbetsformedlingen.se

Maria Bergström  
Eures-Rådgivare Öresunddirekt
Maria.bergstrom@arbetsformedlingen.se

mailto:jeanette.mauritzon@arbetsformedlingen.se
mailto:Maria.bergstrom@arbetsformedlingen.se

