
 

 

 

 

 

 
 

BEM-VIND@ À 5A EDIÇÃO DO SEIZE THE SUMMER WITH EURES! 
3ª feira, 22 de março 2022  |  9:30 – 15:30 WET 

@www.europeanjobdays.eu/seizethesummer2022 
 

Procura colaboradores para reforçar a sua equipa na época de verão 2022?  

Pront@ para alargar a sua procura a candidatos competentes e motivados de toda a Europa? 

Após um ano de intervalo, estamos de regresso com o Seize the Summer with EURES!    
Nestes tempos de incerteza, quisemos criar condições para que possa acautelar as suas necessidades 
de recrutamento de pessoal antes de chegar a época alta. 

Junte-se a nós na 5a edição deste evento de recrutamento de âmbito europeu, exclusivamente online, 
dedicado ao setor do Turismo, Hotelaria e Restauração, organizado pela EURES, a rede europeia de 
emprego. Reunimos no Seize the Summer empregadores de 9 países do sul da Europa (Portugal, 
Espanha, França, Itália, Grécia, Malta, Chipre, Eslovénia e Croácia) e candidatos de toda a Europa.  

O evento centra-se sobretudo em empregos e estágios de verão, mas ofertas de emprego/estágio com 
maior duração são também muito bem-vindas. 
 

 

A sua participação é gratuita! 
 

Que candidatos vai encontrar?  
Animadores turísticos, empregados de mesa e bar, cozinheiros, rececionistas de hotel, guias de turismo 
aventura / de natureza, motoristas de veículos de turismo, de entre muitos outros perfis – com e sem 
formação específica, com e sem experiência profissional, com diferentes culturas e conhecimentos de 
línguas. O evento será promovido em todos os países da UE/EEE, de norte a sul, de leste a oeste 
(incluindo Portugal). Esperamos ter ca. 2000 participantes online a juntar-se a esta edição. 
 

 

COMO PARTICIPAR?  
Pode, sem sair do seu posto de trabalho:  

• publicar as suas ofertas de emprego ou estágio / programas de graduados e divulgá-las em toda 
a Europa (com um enfoque nos idiomas / países em que esteja mais interessad@) 

• ter um perfil de expositor, que pode incluir um vídeo de apresentação da empresa e das suas 
necessidades de recrutamento 

• no dia do evento, explorar contactos espontâneos por videochat com candidatos online  

• agendar e conduzir (na plataforma) entrevistas de recrutamento (no dia do evento ou até 31 de 
março) com candidatos por si pré-selecionados  

Terá sempre apoio técnico & no ajustamento disponível antes, durante e após o evento.  
 

Inscreva-se até 11 de março o mais tardar!  

Crie uma conta na plataforma se ainda não tem; faça login se já tem uma conta 

OU envie-nos um e-mail @ eventos.eures@iefp.pt, com os seus contactos e preferências. 

Entraremos em contacto consigo nos próximos dias, com mais detalhes sobre a participação no evento. 
 

JUNTE-SE A NÓS! Candidatos de toda a Europa esperam por si! 


