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Masszázs és fizioterápia
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek
a költségeihez. Ez a kiadvány a szerzõ nézeteit tükrözi, és az
Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban foglaltak
bárminemû felhasználásért.

Létrejött a MaecVET project eredményeként

Projektszám.: 527330-LLP-1-2012-1-DE-LEONARDO-LMP
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A MaecVET Project
A MaecVET projektet az Európai Bizottság Egész
életen át tartó tanulás Programja támogatásával
finanszírozzák, 2012 októberében kezdődött.
Célja egy e-portál létrehozása a masszázs és
fizioterápiás szakemberek számára Európában,
az európai munkaerő mobilitásának növelése
érdekében. Fő célkitűzései a következők:

➤➤ A masszázs és fizioterápiai szakmák
azon oktatási kimeneti egységeinek
leírása, amelyek lehetővé teszik a
nemzeti szakképzési és felsőoktatási
bizonyítványok és diplomák
összehasonlítását és kölcsönös
elismerését.

➤➤ Egy olyan, teljesen új e-portál
kifejlesztése és megismertetése, amely
összehozza a különböző támogatókat
és célcsoportokat abból a célból, hogy
javuljon a szakmai oktatás és képzés
valamint a munkaerőpiaci helyzet a
masszázs és fizioterápia területén egész
Európában.

eucapo

Az Ön álláskeresési profilja

Európai Karrier Portál a
masszázs és fizioterápia
szakterülete számára
Az eucapo változatos
szolgáltatásokat nyújt
különböző célcsoportok számára. Összeköti az
álláskeresőket, munkaadókat, képzőhelyeket
és elismertető hatóságokat, hogy Európában
a legjobb munkaerő mobilitási eredményeket
érjék e.

Szeretne érdekes állásajánlatokat vagy
tanfolyamról információkat kapni?
Álláskeresőként elküldheti személyes pályázati
profilját és automatikusan megkapja azokat az
állás- és képzési lehetőségeket, amelyek az Ön
profiljának megfelelnek.

➤➤ Munkáltatók számára

➤➤ Álláskeresőknek

Érdekli Önt a munkaerő-toborzás egész
európa területéről? Hirdesse meg szabad
állásait az eucapo-n. Tegye fel vállalati
profilját, valamint részletes állásismertetőt és
találjon megfelelő alkalmazottakat.

Hasonlítsa össze a végzettségeket

➤➤ Képzőhelyeknek

Az eucapo használatával hasonlítsa össze a
masszázs és fizioterápia területén szerzett
végzettségét a többi európai országéval.
Határozza meg, melyik országokban tud
dolgozni meglévő végzettségével és szerezzen
információt a végzettségek elismeréséről.
Találjon szakmai képzési programokat
Másik európai országban szeretne dolgozni,
de nem megfelő a végzettsége? Keressen saját
igényének megfelelő tanfolyamot képzési
kínálatunkból.
Keressen álláslehetőséget Európában
Más európai országban szeretne állást találni?
Álláshirdetési adatbázisunk különböző
lehetőségeket ajánl Európa területéről. Küldje
el személyes profilját és találjon végzettségének
megfelelő állásokat.
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Szeretne segíteni más európaiaknak, hogy
munkát találjanak az Önök országában?
Az eucapo-n meghirdetheti tanfolyamait
a más európai országokból származó
álláskeresőknek. Ezek lehetnek teljes
szakképzési tanfolyamok vagy egy-egy, más
európai országok végzettségéhez illeszkedő
module / egységé.

➤➤ Az elismertető hatóságoknak
A külföldi masszázs és fizioterápiai
végzettségek elismeréséhez részletes
információra van szüksége a különböző
szakmákról. Az eucapo-n összehasonlíthatja
az oktatási kimeneti jellemzőket, tanterveket,
jogi kereteket és EQF osztályozást. Mindez
segít Önnek a hasonlóságok és különbségek
felismerésében és elemzésében.

