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Eurooppalainen
ura-portaali
Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä
julkaisusta vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole
vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.
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MaecVET projekti
MaecVET on alkanut lokakussa 2012. Projekti
rahoitetaan Euroopan kommission Elinikäisen
oppimisen ohjelmasta. Projekti tähtää
hieronnan ja fysioterapian ammattilaisten
yhteiseen portaaliin tavoitteenaan lisätä
liikkuvuutta työvoiman välillä Euroopassa.
Projektin muut tavoitteet ovat seuraavat:

➤➤ Hieronnan ja fysioterapian ammattien
oppimistulosten vertailu sekä
ammatillisen ja korkeamman asteen
todistusten yhteinen tunnistaminen ja
tunnustaminen.

➤➤ Hieronnan ja fysioterapian alan
ammattilaisten uudenlaisen e-portaalin
kehittäminen. Portaali linkittää
useita sidos- ja kohderyhmiä lisäten
tietoisuutta alan koulutuksesta ja
työmarkkinatilanteesta Euroopassa.

eucapo

Hakijan profiili

Eurooppalainen uraportaali hieronnan
ja fysioterapian
ammattilaisille
eucapo tarjoaa erilaisia
palveluja erilaisille
kohderyhmille. Se linkittää työnhakijat,
työnantajat, oppilaitokset sekä tutkintoja
myöntävät tahot edistääkseen eurooppalaisia
työmarkkinoita ja niiden liikkuvuutta.

➤➤ Työnhakijalle
Vertaile tutkintoja
Vertaile eucapo hieronnan ja fysioterapian alan
tutkintoja Euroopan maissa. Vertaile missä
maissa tutkintosi on pätevä ja löydä myös
tietoa tutkinnon tunnistamiseen liittyvistä
asioista.
Löydä ammatillista koulutusta
Haluaisitko työskennellä toisessa Euroopan
maassa mutta et ole tarpeeksi pätevä. Etsi
koulutuksia tietokannastamme tarpeesi
mukaisesti.
Etsi työtarjouksia ympäri Eurooppaa.
Haluaisitko löytää töitä toisesta Euroopan
maasta? Tietokannastamme löytyy erilaisia
vaihtoehtoja ympäri Eurooppaa. Lataa profiilisi
ja selaa tutkintosi mukaisesti sinulle sopivia
töitä.

www.maecvet.eu

Haluatko vastaanottaa sinua kiinnostavia
työtarjouksia tai tietoa sopivista koulutuksista?
Työnhakijana voit luoda henkilökohtaisen
profiilisisi ja vastaanottaa automaattisesti
tietoa työ-/koulutusmahdollisuuksista, jotka
sopivat profiiliisi.

➤➤ Työnantajille
Oletko kiinnostunut rekrytoimaan
henkilökuntaa Euroopasta? Tarjoa paikkaa
eucapo:ssa. Voit luoda yhtiösi profiilin tai
yksilöidä työtarjouksesi ja löytää siihen sopivia
työntekijöitä.

➤➤ Oppilaitoksille
Haluatteko tarjota mahdollisuuden löytää
töitä maastasi? eucapo:ssa voit tarjota
koulutuksiasi työnhakijoille toisista Euroopan
maista. Ne voivat sisältää ammatillista
koulutusta tai yksittäisiä moduuleja, jotka
sopivat jonkun maan maan tutkintoon.

➤➤ Tutkinnosta vastaaville tahoille
Löydät tietoa eri maiden hieronnan
ja fysioterapian alan tutkinnoista.
eucapo:ssa voit vertailla oppimistuloksia,
opintosuunnitelmia, lakeihin liittyviä rajoitteita
ja EQF luokittelua. Tämä auttaa identifioimaan
ja analysoimaan samanlaisuuksia ja
erilaisuuksia alan tunnuspiirteissä eri maissa.

