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Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската
комисия. Тази публикация отразява само личните виждания
на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена
отговорност за използването на съдържащата се в нея
информация.
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Проектът „MaecVET”
Проектът „MaecVET” е финансиран с подкрепата
на Европейската комисия - програма „Учене през
целия живот” и стартира през октомври 2012г.
Чрез проекта се цели разработването на е-портал
за професиите масажист и кинезитерапевт в
Европа, който ще спомогне за увеличаване
мобилността на работната ръка в Европа. Целите
на проекта „MaecVET” са следните:

➤➤ Описание на учебните единици за

професиите масажист и кинезитерапевт,
които ще дадат възможност за
международно сравнение, както и
взаимно признаване на професионалното
образование и обучение (ПОО) и
сертификати и дипломи за висше
образование.

➤➤ Разработване и популяризиране на чисто
нов е-портал, който свързва различните
заинтересовани страни с целевите
групи, за да се подобри ПОО и висшето
образование, както и пазара на труда
в областта на професиите масажист и
кинезитерапевт в цяла Европа

eucapo

Вашият профил за кандидатстване

Европейски портал
за кариерно развитие
на масажисти и
кинезитерапевти
eucapo предлага
разнообразни услуги за
различни целеви групи. Той свързва търсещи
работа лица, работодатели, институции,
предлагащи обучения и оторизиращи
институции, за да се постигнат най-добри
резултати в мобилността на работна ръка в
Европа.

➤➤ За търсещите работа
Сравняване на квалификации
Използвайте eucapo, за да сравните Вашето
ниво на квалификация в сектора масаж и
кинезитерапия с квалификациите в други
европейски държави. Разберете в кои държави
можете да работите с квалификацията, която
имате, и се информирайте за признаването на
квалификациите.
Намиране на програми за професионално обучение
Желаете да работите в друга държава, но не
сте достатъчно квалифицирани? Разгледайте
нашите предложения за обучения, за да откриете
подходящо обучение, отговарящо на Вашите
индивидуални нужди.
Търсене на предложения за работа в цяла Европа
Искате да намерите работа в друга европейска
държава? Нашата база данни за работа Ви
предлага различни работни позиции в цяла
Европа. Можете да въведете Вашия личен
профил и да намерите подходящите работни
места за Вашата квалификация.

www.maecvet.eu

Искате да получите интересни предложения за
работа или информация за обучителни курсове?
Като човек, търсещ работа, можете да въведете
Вашия личен профил за кандидатстване и
автоматично ще получите предложения за
работа и обучение, които отговарят на Вашия
профил.

➤➤ За работодателите
Вие се интересувате от назначаването на
персонал от цяла Европа? Предложете Вашите
свободни позиции в eucapo. Можете да
въведете профила на Вашата компания, както и
детайлно описание на работата и ще намерите
подходящи служители.

➤➤ За институциите, предлагащи
обучения

Искате да подкрепите хора от други европейски
държави да намерят работа във Вашата
държава? В eucapo можете да предлагате
обучителни курсове за търсещите работа от
други европейски държави. Последните могат
да се включат в пълен курс за професионално
обучение или в самостоятелно обособени
учебни модули/единици, отговарящи на
квалификациите в другите европейски държави.

➤➤ За оторизиращите институции
За Вашето решение за признаване на
квалификациите за масаж и кинезитерапия
от други държави, Вие се нуждаете от
подробна информация относно различните
квалификации. В eucapo можете да сравните
учебните резултати, учебните програми,
правните рамки и класификациите по
Европейската квалификационна рамка (ЕКР).
Това ще Ви помогне да идентифицирате и
анализирате приликите и разликите.

