Proficiat: je hebt net je
Europass-Mobiliteit
gekregen!
v.u. Stefan Baeyens - Epos vzw - Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel

Je Europass-Mobiliteit bewijst dat je gedurende een bepaalde periode in een ander Europees land een stage of
een opleiding hebt gevolgd.

Welke informatie vind je op je
Europass-Mobiliteit?
▶ Als je in een ander Europees land een stage hebt gelopen of er een leerervaring hebt opgedaan, beschrijft
je Europass-Mobiliteit de vaardigheden die je tijdens je
stage of leerervaring hebt verworven.
▶ Als je in een ander Europees land gestudeerd hebt of er
een cursus of opleiding hebt gevolgd, geeft je EuropassMobiliteit een overzicht van de leerstof die je hebt gekregen en eventueel het cijfer dat je behaald hebt.
▶ Je Europass-Mobiliteit is ingevuld in het Nederlands en
in de taal van het land waar je een leerervaring hebt opgedaan. Je kunt aan je gastorganisatie in het buitenland
vragen om een vertaling van je competenties en leerervaring in het Engels, Frans of Duits er aan toe te voegen.
▶ Je Europass-Mobiliteit is een persoonlijk document op
jouw naam en met een uniek nummer dat de authenticiteit garandeert.

Waarvoor kun je je Europass-Mobiliteit
gebruiken?
Je kunt je Europass-Mobiliteit gebruiken bij je sollicitaties in
zowel binnen- als buitenland. Je Europass-Mobiliteit bewijst
immers dat je mobiel, flexibel en ondernemend bent. Dit zijn
gegeerde eigenschappen op de arbeidsmarkt! Dus zelfs als
de job waarvoor je solliciteert niet direct aansluit bij de ervaring en de talenkennis die je opgedaan hebt in het buitenland, vormt dit toch een mooie troef op de arbeidsmarkt.

In 2008 zijn er in Vlaanderen zowat 600 EuropassenMobiliteit uitgereikt. In heel Europa waren dat er tot
einde 2007 al meer dan 90.000.

▶ Dankzij mijn Europass-Mobiliteit kan ik overal in
Europa aan de slag. Ik kan ermee aantonen waar ik
geweest ben, wat ik geleerd heb en welke talen ik kan.
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Nog enkele tips

En er is meer…

▶ Vermeld in je cv dat je een Europass-Mobiliteit hebt.
▶ Het kan voor jou interessant zijn om ook een Europass-CV

Europass is meer dan alleen de Europass-Mobiliteit. Europass
is een verzameling van vijf documenten die je helpen om te
tonen wie je bent, wat je kunt, waar je gewerkt hebt of welke
opleiding je gevolgd hebt. De bedoeling is dat Europass een
portfolio of verzamelmap wordt waarin je verschillende documenten kan bewaren die je hele loopbaan documenteren.
Het is niet de bedoeling dat je alle documenten verzamelt,
enkel die documenten die je zelf kan gebruiken.

▶
▶
▶

▶
▶

te maken, waaraan je dan je Europass-Mobiliteit toevoegt.
Je maakt je Europass-CV aan op
www.europass-vlaanderen.be/cv.
Kopieer je Europass-Mobiliteit en steek hem bij je sollicitatiebrief of cv.
Neem je Europass-Mobiliteit mee tijdens sollicitatiegesprekken in binnen- en buitenland.
Bereid je voor op vragen die de werkgever tijdens een
sollicitatiegesprek stelt over Europass, bijvoorbeeld ‘Wat
is Europass?’
Gebruik je Europass-Mobiliteit om je talenkennis aan te
tonen.
Geef je Europass-Mobiliteit nooit af.

De Europass-documenten zijn identiek opgesteld in de hele
Europese Unie en zijn daarom gemakkelijk te herkennen in
alle landen. Bovendien kun je de documenten in verschillende talen verkrijgen. Ze zijn dus ideaal om in het buitenland
of in een ander taalgebied werk te zoeken.

De vijf Europass-documenten zijn:
▶ Een document dat je zelf downloadt:
Europass-Certificaatsupplement
(enkel voor beroepsopleiding)
▶ Twee documenten die je zelf downloadt en invult:
Europass-CV (Curriculum Vitae)
Europass-Taalpaspoort (aantonen van taalkennis)
Om deze documenten online aan te maken, surf naar
www.europass.cedefop.europa.eu
▶ Twee documenten die je van bevoegde organisaties kunt
krijgen:
Europass-Mobiliteit
(stages of leerervaringen in een ander Europees land)
Europass-Diplomasupplement (diploma’s hoger onderwijs)

▶ Informatie?
Meer informatie over Europass
vind je op de website
www.europass-vlaanderen.be.

▶ Met behulp van mijn Europass-Mobiliteit
heb ik mijn werkgever kunnen overtuigen
van wat ik kan. En geloof me, hij zal er geen
spijt van krijgen.

