europass-vlaanderen.be

Jouw toegangspoort tot studeren en werken in Europa en daarbuiten
Ga jij naar het buitenland voor een stage, studie, opleiding of een job? Gebruik Europass!
Europass is een verzameling van documenten die je helpen om te tonen wie je bent, wat je
kunt, waar je gewerkt hebt of welke opleiding je gevolgd hebt.
De Europass-documenten zijn een erkend Europees project: ze zijn beschikbaar in
verschillende talen, zijn identiek opgesteld in de hele Europese Unie en daarom gemakkelijk
te herkennen. Ideaal dus om in binnen- en buitenland of in een ander taalgebied werk of
stage te zoeken.
Wat heeft Europass jou te bieden?
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Referentiekader voor Talen
Voor wie?
• voor werkzoekenden
• voor leerlingen, studenten, leerkrachten, directeurs en docenten
• voor werkgevers en (onderwijs)instellingen

►

Gebruik Europass:
• voor al je sollicitaties zowel in het binnen- als in het buitenland
• als bewijs van je buitenlandse (leer)ervaringen en stages
• om internationaal talent makkelijk te herkennen

106.313.303

Sinds 2005 zijn ruim 106 miljoen Europass CV’s aangemaakt in
Europa.

• europass-vlaanderen.be
• EuropassVlaanderen
• europass@vdab.be

Europass-Vlaanderen is een inititiatief van de Europese Commissie en wordt uitgevoerd door Epos vzw in samenwerking met
VDAB en het Departement Onderwijs en Vorming
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