
EUROPA-SERVICE

NORDTHÜRINGEN

Podpora k mezinárodnímu získávání 

odborných pracovníků

Profitovat z příležitostí.
Využít příležitosti.

Poradenství a servisní služby Europa-Service Nord-
thüringen jsou nabídkou regionálním podnikům, in-
stitucím, profesním vzdělávacím zařízením a dalším 
zájemcům v  Severním Durynsku. Taktéž se orientuje 
na služby transnacionálním kooperačním partnerům a 
zařízením ze států EU, hledajícím kontakt na podniky a 
zařízení v Severním Durynsku.

Nabízíme poradenství a individuální podporu k získání 
a zapojení zahraničních odborníků (zejména EU) pro 
podniky ze Severního Durynska, jakož i informace 
ohledně podpůrných programů EU a evropských pro-
jektů, akcí, informací o dalším vzdělávání a k výměně 
zkušeností v Evropě i mimo ni.
 
Nositelem projektu „Europa-Service na podporu 
transnacionální a meziregionální spolupráce“ je okres 
Nordhausen.

Již přes 10 let Vaše kontaktní osoba 
v  Severním Durynsku.

„PRO PODNIKY V SEVERNÍM 

DURYNSKU A ZAHRANIČNÍ 

ODBORNÉ PRACOVNÍKY“

Více na internetu na adrese:

www.esn-europa.de

Zeptat se 

nic nestojí

Europa-Service
Nordthüringen

Naše poradenské služby jsou 
Vám bezplatně k dispozici.

Europa-Service Nordthüringen (ESN)
Landratsamt Nordhausen Außenstelle
Alte Leipziger Straße 50
99734 Nordhausen / Germany
Telefon:  +49 3631.914 3014
E-Mail:  info@esn-europa.de
Web: www.esn-europa.de
facebook:  www.facebook.com/ESN.BIC

Kontakt

Podporováno svobodným státem 
Durynsko a z prostředků Evropského 
sociálního fondu.



Poradenství a individuální podpora pro podniky v  Se-
verním Durynsku při získávání a zapojení odborníků a 
učňů ze zahraničí (zejména EU), organizace zahraničních 
pobytů k získání odborníků, podpora a poradenství od-
borníkům ze zahraničí (zejména EU, kteří mají v úmyslu 
přijít do Durynska nebo již v  Durynsku jsou, při regi-
onální, profesní, zejm. úřední integraci.

Poradenství k evropským projektům, hledání nápadů, de-
finice cílů, úkoly a způsoby postupu, poradenství a do-
provod při akvizici dopravních prostředků a podávání 
žádostí, organizace, komunikace, příprava a doprovod při 
zahraničních schůzkách, vyúčtování, evaluace, zapojení 
příkladů Best-Practice.

Poradenství k  finanční podpoře pro zahraniční poby-
ty pro vyučené, pro ty, kteří svou existenci zakládají, 
studenty, učně a vzdělávací personál ze Severního 
Durynska, jakož i podpora a integrační doprovod na 
studijních pobytech evropských stipendistů v  Sever-
ním Durynsku.

Rozvoj projektu a 
management

Poradenství a podpora regionálních a evropských 
aktérů při hledání potenciálních partnerů v  zahraničí 
- EU, resp. v  Severním Durynsku pro transnacionální 
projekty a kooperace, využití celoevropské sítě ve více 
než 15 státech EU.

Evropští partneři projektu 
a sítě

Rozšíření poznatků o Evropě, evropské nástroje pod-
pory, etablování kultury na uvítanou, získávání mezi-
kulturních kompetencí, jakož i integrace zahraničních 
odborníků do podniků v Durynsku a evropská práce se 
sítí.

Workshopy a akce

Získávání odborných pracovníků a 
poradenství k integraci

Zkušenosti z učení a praxe v  
Evropě

Vaše otázky k evropským tématům 

Vám rádi zodpovíme!

Salvador P.,27, Webový projektant 

z  Barcelony/Španělsko:

„Díky praxi v Nordhausenu jsem 

našel práci.“

Sabrina H. 20, učnice z  Durynska 

„Díky ESN jsem pro své 

stipendium Erasmus+ našla 

místo pro praxi ve Švédsku.“

Martin M., vedoucí zaměstnanec v  

Severním Durynsku

„Pro svou firmu a zaměstnance 

jsme obdrželi skutečně užitečné 

podněty ve workshopu.

Thomas F., personalista v  Severním 

Durynsku

„ESN nás podporovalo při hledání 

inženýrů v evropském zahraničí.“


