
Rekruttere fra utlandet?

 NAV EURES Nord-Trøndelag – EURES rådgiver Melanie Hill



NAV, 11.11.07 Side 2

EU/EØS
Over 450 millioner 
mennesker

28 EU-land pluss 
EFTA-landene Norge, 
Island og Liechtenstein 
samt Sveits

Utvidelse 1. mai 2004: 
Polen, Litauen, Latvia, 
Estland, Ungarn, 
Slovenia, Slovakia, 
Tsjekkia, Malta og 
Kypros

1. januar 2007: 
Bulgaria og Romania
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EURES – EURopean Employment Services

 Formelt samarbeid mellom EU og de offentlige 
arbeidsmarkedsetatene i EØS/EFTA

 EU sitt verktøy for å fremme fri flyt av arbeidskraft mellom 
landene gjennom menneskelig nettverk og gode teknologiske 
løsninger

 Formidlingsbistand til arbeidssøkere

 Rekrutteringsbistand til arbeidsgivere

 Ca 800 spesialutdannete EURES rådgivere i EU/EØS
 Noen lønnet av arbeidsgiver- eller arbeidstakerorganisasjoner  

 Ca. 5000 lokalkontor med over 100 000 ansatte!
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NAV EURES nettverket i Norge
21 EURES rådgivere og 12 EURES konsulenter
 Oslo/Akershus
 Østfold
 Hedmark
 Oppland
 Buskerud
 Vestfold
 Telemark
 Aust-Agder
 Vest-Agder
 Rogaland
 Hordaland
 Sogn og Fjordane
 Møre og Romsdal
 Sør-Trøndelag
 Nord-Trøndelag
 Nordland
 Troms
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NAV EURES er også…

 www.ec.europa.eu/eures - felles europeisk database
 www.nav.no  - jobb i utlandet og i Norge
 www.eures.no – informasjon om å jobbe og bo i utlandet
 Veiledning om arbeidsbetingelser, lønn, bokostnader, 

trygd, toll (bil og dyr!), bolig, skole…
 Vellykkede prosjekter og aktiviteter i inn- og utland 

– Internasjonal jobbmesser 
– Lukkede jobbmesser
– Europadager i Norge og i utlandet
– Helserekruttering
– Ingeniørrekruttering
– Skreddersydde løsninger – eks: egen jobbmesse for sesongarbeidskraft

http://www.ec.europa.eu/eures
http://www.ec.europa.eu/eures
http://www.nav.no/
http://www.eures.no/
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www.eures.europa.eu

 Ca 1 million Jobbvakanser

 Ca 300 000 CV`er

 Over 11 000 Registrerte arbeidsgivere

 Informasjon Om arbeidsmarkedet i de enkelte 
land, arbeids- og levevilkår, etterspørsel og overskudd 
av arbeidskraft og mye, mye mer…..
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Andre nyttige nettadresser 

 www.udi.no 

 www.skatteetaten.no 

 www.nokut.no 

 www.grensetjansten.no

http://www.udi.no/
http://www.skatteetaten.no/
http://www.nokut.no/
http://www.grensetjansten.no/
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EU/EØS borgeres rettigheter

 Rett til å søke alle type stillinger (med unntak av 
forsvaret, politiet, utenrikstjenesten osv)

 Rett til å arbeide i 3 måneder uten formaliteter
 Rett til opphold og arbeid utover 3 måneder knyttet til 

arbeid
 Rett til ansettelse på like vilkår 
 Rett til å bo i et EØS-land for å søke arbeid - vanligvis 6 

måneder
– Rett til registrering og service hos NAV Arbeid
– Rett til overføring av dagpenger fra hjemlandet
– Rett til overføring/samordning av rettigheter



NAV, 11.11.07 Side 9

EU/EØS borgeres rettigheter fortsatt…

 Rett til å ta med familie, uansett nasjonalitet til landet du 
arbeider i

 Rett til samme sosiale fordeler som landets egne 
borgere har -fra det øyeblikk du begynner å arbeide der

 Rett til å studere, ta yrkesutdanning eller forske i alle 
EØS-land 

 Rett til å benytte/få godkjent utdanning fra annet EØS-
land

 Rett til å etablere deg som selvstendig næringsdrivende
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Formaliteter for EU/EØS borgere

 Folkeregister 
– Flyttemelding fylles ut
– bostedsbevis utstedes
– ta med arbeidskontrakt, pass, leiekontrakt
– Her søkes også om personnummer  (eventuelt D-nummer - foreløpig 

personnummer)

 Likningskontoret
– Skattekort utstedes

 Politiet
– her søker man om oppholdstillatelse (som innebærer retten til å 

arbeide)
– Ta med 2 passbilder, pass, bostedsbevis, samt arbeidskontrakt
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Formaliteter for EU/EØS borgere fortsatt..

 Bankkonto
– For å opprette en bankkonto forlanger mange banker at man har 

fått tildelt personnummer/D-nummer. Da dette kan ta noe tid bør 
man kontakte banken og folkeregisteret på et tidlig tidspunkt.

– Husk at man må ha med pass som legitimasjon!

 Trygdekontoret
–  Det er viktig å informere seg på NAV Trygd om rettigheter/plikter

– Sykepenger
– Barnetrygd og kontantstøtte
– Pensjon
– helsetrygdekort
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Overgangsregler for nye EU land (fra 01 mai 04)

  Overgangsregler for Polen, Estland, Latvia, Litauen, Slovakia, 
Slovenia, Tsjekkia og Ungarn (ikke Kypros og Malta). Nå også 
Romania og Bulgaria

  Nye medlemmer de neste årene: Kroatia, Makedonia, Tyrkia?

  Arbeidssøkere fra disse landene kan ikke begynne å arbeide 
før den formelle oppholdstillatelse fra politiet i Norge foreligger  

  Når de får tilbud mens de oppholder seg i Norge, må de 
kontakte politiet umiddelbart (skjema fåes på www.udi.no)

http://www.udi.no/
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Mer om overgangsordninger…

 Arbeidsgiver kan også søke for arbeidstaker. Da trenger 
man fullmakt og kopi av søkerens pass. Arbeidssøker kan 
også søke ved en norsk ambassade

 Arbeidsgiver må gi et konkret tilbud om heltidsjobb som 
følger tariff

 Arbeidsgiver må gi arbeidstakeren en arbeidskontrakt og 
fylle ut ansettelsesbevis

 Politiet innvilger/ avslår søknad (UDI dersom Politiet er i 
tvil)
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EU utvidelsens betydning I

Fordeler med utvidelsen:

 Større arbeidsmarked

 Økonomisk vekst for de nye medlemslandene

 Fokus på sterkere rettigheter for utenlandske 
arbeidstakere
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EU utvidelsens betydning II

Ulemper med utvidelsen:

 Kan føre til dårligere arbeidsrettslige betingelser

 Økende svart arbeidsmarked?

 Utflagging av Norske bedrifter?

 Mindre kontroll- og sanksjonsmuligheter?
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Land utenfor EU/EØS

 Søknad om arbeidstillatelse skal som hovedregel 
skje fra arbeidssøkers hjemland

 Fagutdannet (kvote på 5000) og sesongarbeider 
kan søke fra Norge, forutsatt at søker har lovlig 
opphold i landet

 Se www.udi.no
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Noen EURES arbeidsgivere fra Trøndelag…

 Folla Maritime, Flatanger - Aluminiumssveisere

 Mur og Puss AS, Stjørdal - Murere

 Brygga Tannklinikk, Rørvik - Tannlege

 Adecco Steinkjer - Betongarbeidere m.m.

 Moen Slip, Kolvereid - Skipsverftsarbeidere

 Sykehuset Namsos - Psykolog/sykepleier 

 Landbruksektoren - Sesongarbeidere

Hvor lenge blir de? Hvor fornøyde er arbeidsgiveren?
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Hva kan NAV og EURES bistå med?

 Nasjonal utlysning av stillinger på www.nav.no  

 Internasjonal utlysning av stillinger i EU/EØS

 Utlysning av stillinger i bestemte land

 Arbeidsgivere kan selv registrere stillingen

 Selvbetjeningsløsning - søk etter kandidater

 Arrangere jobbmesser/intervju m.m. i andre land

 Kunnskap om arbeidsmarkedet i Norge og Europa

 Kunnskap om språk og kultur

 Kunnskap om lover og regler 

 Bistand ved utforming av annonser

http://www.nav.no/
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og hva ellers kan NAV EURES bistå med?

 Bistand ved jobbmesser i EØS

 Bistand ved bedriftspresentasjoner i EØS

 Kunnskap om hvor en finner informasjon

 Gode råd for rekruttering fra utlandet

 Tips til innhold i stillingsannonsen

 Huskeliste for din europeiske medarbeider

 Informasjon om godkjenning av utenlandsk utdanning

 Rekrutteringsbyråer og rekruttering fra Polen

 Ansettelse av borgere fra nye EU/EØS-land
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Takk for oppmerksomheten!

Melanie Hill

EURES konsulent

NAV Nord-Trøndelag

Besøk: Statens hus, 1 etj.

Post: 7734 Steinkjer

Tlf: +47 934 34 936 // +47 74 73 22 47

E-post: melanie.hill@nav.no


