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Εργασία στη Γαλλία
Έντυπο για την υποστήριξη της Πράξης:
«Γραφείο ∆ιασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»,
συγχρηματοδοτούμενης, στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου
Μάθηση», από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το
Ελληνικό ∆ημόσιο

Σύνταξη: Παναγιώτα Καλογεροπούλου (ΠΕΣΥΠ - Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
Γεώργιος Παπαγεωργίου (ΠΕΣΥΠ - Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
Το ανθρώπινο δυναμικό του Γραφείου ∆ιασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.:
Σπύρος Πανέτσος: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Αλέξανδρος Ραφαηλίδης: Υπεύθυνος Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού
Ιωάννα Κεχαγιά: Τεχνική Υποστήριξη

Που και πως θα μας βρείτε:
Επικοινωνήστε μαζί μας καθημερινά, από τις 08:30 έως 14:30 (τηλ.:
2102896885, fax: 2102896788, e-mail: gdaspete@aspete.gr), ή επισκεφθείτε
μας στις εγκαταστάσεις της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο
Αττικής, Τ.Κ. 14121), για την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών.
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ΓΕΝΙΚΑ
Για να εργαστείς γενικότερα στη Γαλλία, θα πρέπει να έχεις μια γενική
εικόνα του τι απαιτείται. Έτσι, τα πρώτα πράγματα που πρέπει να έχεις στο
μυαλό σου αν αποφασίσεις να εργαστείς στην Γαλλία είναι τα εξής:
Εφόσον είσαι Ευρωπαίος πολίτης, δε χρειάζεσαι βίζα ούτε κάποια άδεια
εργασίας.
Kατά την μετοίκησή σου, δεν χρειάζεται να εγγραφείς στο ∆ημοτολόγιο του
∆ήμου στον οποίο θα διαμείνεις.
Για τη μισθοδοσία: απαιτείται άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού (όλες οι
μισθοδοσίες γίνονται διατραπεζικά). Για το άνοιγμα του τραπεζικού
λογαριασμού, είναι απαραίτητη η διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής – άρα ,
προϋποτίθεται η ενοικίαση καταλύματος ή προσφορά καταλύματος από τρίτον
(chez quelqu’ un) - και το διαβατήριο (passeport). Η ελληνική αστυνομική
ταυτότητα δεν επαρκεί διότι στη Γαλλία είναι απαραίτητο να αναγράφεται η
ημερομηνία λήξης κάτι που δεν συμβαίνει με την ελληνική ταυτότητα.
Για το άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού, μπορείς να αντλήσεις
πληροφόρηση από την Ιστοσελίδα: http://www.france.fr/venir-enfrance/reponse/comment-ouvrir-un-compte-bancaire-en-france
Η κοινωνική ασφάλιση (Sécurité sociale): είναι υποχρεωτική και δεν
πληρώνεται μέσω επιβολής φόρων, αλλά από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο
(πχ. για την ιατροφαρμακευτική ασφάλιση ο εργοδότης πληρώνει περίπου το
20%). Οι ασφαλιστικές κρατήσεις παρακρατώνται απευθείας από τον μισθό του
εργαζομένου και ο εργοδότης πληρώνει κάθε μήνα την αναλογία του στο
ασφαλιστικό ταμείο (όπως στην Ελλάδα).
Για την κοινωνική ασφάλιση, μπορείς να αντλήσεις πληροφόρηση από
την Ιστοσελίδα: http://www.securite-sociale.fr
Χρειάζεται επίσης να αποκτήσεις αριθμό εφορίας. Στην αρχή της εργασίας,
παραλαμβάνεται μια κάρτα φορολόγησης με το αντίστοιχο ΑΦΜ. Ο αριθμός
αυτός δίδεται στον εργοδότη. Η παρακράτηση γίνεται απευθείας από τον μισθό
μηνιαίως, αλλά στο τέλος κάθε έτους γίνεται κανονικά φορολογική δήλωση
(Declaration d’impots sur revenus), η οποία φορολογεί τα ετήσια
εισοδήματα με βάση την φορολογική κλίμακα στην οποία ανήκει ο κάθε
πολίτης.
Είναι απαραίτητη η γνώση της γαλλικής γλώσσας, έστω σε βασικό
επίπεδο.
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Επίσημες Πηγές πληροφόρησης / αναζήτησης θέσεων εργασίας στη
Γαλλία είναι οι ακόλουθες :
 http://www.aidemploi.com/offres_emploi/emploi_france/
 http://www.pole-emploi.fr
 http://sos-net.eu.org/etrangers/externe/travail.htm
Επίσης, χρήσιμες πηγές αποτελούν:
Το Internet: είναι ένας συνήθης τρόπος αιτήσεων για θέσεις εργασίας.
Σχετικές ιστοσελίδες σου επιτρέπουν να αναζητήσεις εργασία μέσω ποικίλων
κριτηρίων αναζήτησης, ενώ μπορείς να καταχωρίσεις το βιογραφικό σου
προκειμένου να αξιολογηθεί από εταιρίες που ενδιαφέρονται για την πρόσληψη
προσωπικού.
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Ενδεικτικές διευθύνσεις:
 http://emploi.journaldunet.com http://www.adecco.fr/Pages/default.aspx
 http://www.adia.fr/Pages/default.aspx
Γραφεία Εργασίας: υπάρχουν κέντρα αναζήτησης εργασίας στη Γαλλία, τα
οποία μπορείς να αναζητήσεις στο site : http://www.pole-emploi.fr
Το δίκτυο EURES: το δίκτυο αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας των
υπηρεσιών απασχόλησης της Ε.Ε. προκειμένου να υποστηριχθεί η κινητικότητα
των εργαζομένων.
Μπορείς να αναζητήσεις περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη
όσων επιθυμούν να εργαστούν σε άλλες χώρες μέσω του δικτύου στο site
www.europa.eu.int/eures.
Ιδιωτικά γραφεία αναζήτησης εργασίας: λειτουργούν όπως ακριβώς και στην
Ελλάδα, ενώ πολλά από αυτά δραστηριοποιούνται σε πολλά κράτη της ΕΕ.
Η αίτηση για θέση εργασίας σε εταιρεία που δεν έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον
για πρόσληψη είναι εξαιρετικά συχνή στη Γαλλία, και μπορεί επίσης να
αποδειχθεί αποτελεσματική. Θα πρέπει ωστόσο η αίτηση να ακολουθεί όλες τις
σχετικές προϋποθέσεις που απαιτούνται (σχετικά προσόντα, βιογραφικό
διαμορφωμένο σύμφωνα με τη φιλοσοφία της εταιρίας και της θέσης,
αποτελεσματική συνοδευτική επιστολή).
Σχετικά με την αίτηση, θα πρέπει να έχεις υπόψη ότι είναι πιθανό να πρέπει
να συμπεριλάβεις τα ακόλουθα (τουλάχιστον για θέσεις εργασίας με απαιτητικό
εργασιακό προφίλ):
 μεταφρασμένα αντίγραφα Πτυχίων/Πιστοποιητικών/∆ιπλωμάτων
 συστατικές επιστολές
 δείγματα εργασίας για εξειδικευμένες θέσεις
 Βιογραφικό Σημείωμα : Σε σχέση με την επιλογή της τοποθέτησης
φωτογραφίας στο βιογραφικό σημείωμα, να σημειώσουμε πως οι Γάλλοι δεν
είναι θετικά προσκείμενοι σε σχέση με αυτό, εκτός εάν πρόκειται για κάποια
τεχνοκρατικού χαρακτήρα ιδιωτική εταιρεία.
ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Το βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να είναι στα γαλλικά. Το βιογραφικό
ακολουθεί γενικότερα τη δομή που γνωρίζεις και τιτλοφορείται «Βιογραφικό
Σημείωμα» (Curriculum Vitae). Ακολούθησε τη λογική της χρονολογικής
σειράς των στοιχειών που περιλαμβάνει από το πρόσφατο στο παλαιότερο και
τη γενικότερη λογική του βιογραφικού που προτείνει το Γραφείο ∆ιασύνδεσης
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Φρόντισε ιδιαίτερα τη μετάφραση/απόδοση της σχετικής με το
αντικείμενο σπουδών/εργασίας ορολογίας. Τα τμήματα του βιογραφικού θα
πρέπει να περιλαμβάνουν:
Προσωπικές
πληροφορίες
(informations
personnelles):
ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα, ηλεκτρονική διεύθυνση, οικογενειακή
κατάσταση, ημερομηνία και τόπος γέννησης – η δήλωση της ηλικίας δεν είναι
απαραίτητη για τη νοοτροπία της γαλλικής αγοράς εργασίας.
Προϋπηρεσία (experience professionnelle): ανάφερε το χρονικό
διάστημα, την επωνυμία της επιχείρησης, τη διεύθυνσή της και τη θέση
εργασίας, σημειώνοντας καθήκοντα και επιτεύγματα για κάθε θέση την οποία
αναφέρεις, από το πιο πρόσφατο προς το παλαιότερο.
Εκπαίδευση (education): κατά τον ίδιο τρόπο ανάφερε χρονικά
διαστήματα, Ιδρύματα, βαθμούς για όλα τα επίπεδα σπουδών σου από το πιο
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πρόσφατο προς το παλαιότερο, αντιστοιχίζοντας τα με τα επίπεδα σπουδών και
τα Πτυχία/∆ιπλώματα/Πιστοποιητικά που υφίστανται στη Γαλλία.
Κατάρτιση (formation) : κατά τον ίδιο τρόπο ανάφερε χρονικά
διαστήματα, Ιδρύματα, βαθμούς για όλα τα επίπεδα σπουδών σου από το πιο
πρόσφατο προς το παλαιότερο, αντιστοιχίζοντας τα με τα επίπεδα σπουδών και
τα Πτυχία/∆ιπλώματα/Πιστοποιητικά που υφίστανται στη Γαλλία.
Γλώσσες (langues): σημείωσε τις γλώσσες τις οποίες γνωρίζεις και το
επίπεδο κατοχής τους, μη εξαιρώντας τη μητρική.
Συμπληρωματικές πληροφορίες (autre information): γνώση Η/Υ,
ιδιαίτερες δεξιότητες (σχετικές με τη θέση εργασίας), ενδιαφέροντα.
∆είγματα βιογραφικών μπορείς επίσης να αναζητήσεις στο site:
http://www.modele-cv-lettre.com/
Η συνοδευτική επιστολή θα πρέπει να είναι στα γαλλικά. Θα πρέπει να είναι
τυπική, περιεκτική και ουσιαστική χωρίς να αποκλείεται κατ’ ανάγκη ένας πιο
προσωπικός τόνος.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ
Το πτυχίο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. είναι αναγνωρισμένο, και συνήθως θεωρείται ως
πτυχίο ΒΑC + quatre.
Στη Γαλλία δεν υπάρχει διαχωρισμός ΤΕΙ και ΑΕΙ όπως στην Ελλάδα. Στο
γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα συνηθίζεται να αξιολογούν το επίπεδο μόρφωσης
ανάλογα με τα έτη σπουδών που ολοκληρώνει κανείς μετά την αποφοίτηση από
το Λύκειο Για την άσκηση των επαγγελμάτων των σχετικών με την επιστήμη του
Μηχανικού στη Γαλλία υπάρχουν τα εξής επίπεδα εκπαίδευσης:
 Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα Τεχνολογίας-IUT (2 χρόνια μετά το Λύκειο)
 Πολυτεχνικές σχολές -Grandes Ecoles d' Ingénieurs (5 χρόνια μετά το
Λύκειο)
 Επαγγελματικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα-IUP (4 χρόνια μετά το Λύκειο)
 ∆ιδακτορικές Σχολές (1 χρόνος Master+ 3 χρόνια), οπότε και αποκτά κανείς
το Diplom Inginieur.
Στη Γαλλία υπάρχει η Επιτροπή Σπουδών για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Μηχανικών (CEFI), η οποία ειδικεύεται σε θέματα απασχόλησης και παρέχει
πληροφορίες για τις σπουδές μηχανικών.
Ο φορέας που πιστοποιεί τα επαγγελματικά προσόντα των μηχανικών είναι το
Commission des titres d' ingénieur, ή CTI (Επιτροπή των τίτλων των
μηχανικών). Η πιστοποίηση αυτή γίνεται μέσα στα πανεπιστήμια όπου κρίνεται
αν η ποιότητα των μαθημάτων που παρέχεται μπορεί να υποστηρίξει την
απονομή ενός διπλώματος μηχανικού. Στη συνέχεια κάθε μηχανικός φέρει τα
προσόντα που του προσδίδει το δίπλωμα του συγκεκριμένου τμήματος από
όπου έχει αποφοιτήσει.
Στη Γαλλία μετά την απόκτηση του πτυχίου ένας μηχανικός μπορεί να ασκήσει
απευθείας το επάγγελμα του μηχανικού. Με το δίπλωμα του απονέμεται και η
άδεια άσκησης επαγγέλματος. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται με την εγγραφή στο
Σώμα των Αρχιτεκτόνων (Ordre de Architects). Στο Σώμα αυτό μπορούν να
εγγράφονται όλοι όσοι έχουν πτυχίο που αναγνωρίζει το Γαλλικό κράτος (χωρίς
εξετάσεις). Για την ανάληψη και την εκτέλεση των δημόσιων έργων στη Γαλλία
δεν είναι υποχρεωτική η εγγραφή σε Μητρώα Κατασκευαστών ούτε σε Μητρώα
Μελετητών και ένας μηχανικός δεν χρειάζεται να έχει κάποια ελάχιστη εμπειρία
ούτε ειδικές γνώσεις, εκτός από κάποια εξειδικευμένα έργα. Συνήθως όμως,
5

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ζητούνται πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης, για τα οποία ορίζονται μερικά
κριτήρια ως προς τον αριθμό και την ποιότητα, καθώς επίσης υπάρχει ζήτηση,
όχι όμως υποχρεωτική, ελάχιστης εμπειρίας σε ορισμένα έργα.
Ταυτόχρονα, υπάρχουν ισχυρές επαγγελματικές ενώσεις για το σχεδιασμό
(SYNTEC.κ.ά.) και την κατασκευή (Fédération Nationale de Travaux Publics,
Fédération Française du Bâtiment κ.ά.). Κάθε επιχείρηση, που ή έχει σαν μια
από τις δραστηριότητες της τα δημόσια έργα ή ασχολείται εξ ολοκλήρου με
αυτά, μπορεί να εγγραφεί στην Εθνική Ένωση ∆ημοσίων Έργων
(FNTPFédération Nationale de Travaux Publics).
Για να μπορεί κάποιος να εκτελεί δημόσια έργα πρέπει να είναι κάτοχος της
Επαγγελματικής Κάρτας του Εργολήπτη ∆ημοσίων Έργων (Carte Professionnelle
d’Entrepreneur de Travaux Publics). Η κάρτα αυτή της παραδίδεται στο Ειδικό
Ταμείο Εισφορών Πληρωμένης Αδείας (congés payés) των εργαζομένων, αν η
επιχείρηση είναι κανονικά εγγεγραμμένη και έχει εξοφλήσει τις εισφορές της
στην FNTP. Για να παραλάβει την κάρτα πρέπει πρώτα να στείλει ένα φάκελο
στην
Υπηρεσία
Επαγγελματικής
Αναγνώρισης
(Service
Identification
Professionnelle et Enquêtes) του FNTP. Ο φάκελος αυτός πρέπει να συνοδεύεται
από την αίτηση AD (formulaire AD ). Στην αίτηση αυτή συμπληρώνονται
γεωγραφικά, διοικητικά και νομικά στοιχεία της επιχείρησης. Η κάρτα
ανανεώνεται κάθε χρόνο.
Η επαγγελματική εργοληπτική κατάταξη γίνεται με βάση λεπτομερείς
πιστοποιήσεις έργων που έχουν εκτελεστεί. Η Υπηρεσία Επαγγελματικής
Αναγνώρισης συντάσσει με βάση τα παραπάνω στοιχεία, έναν οδηγό
δυνατοτήτων για τις εργοληπτικές εταιρείες και μέσω ενός καταστατικού χάρτη
διαμορφώνει τους κανόνες δεοντολογίας και λειτουργίας της επαγγελματικής
αναγνώρισης.
Τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν την οδηγία 2005/36/ΕΚ η
οποία είναι διαθέσιμη στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0
142:EL:PDF
η οποία αφορά στην άσκηση του επαγγέλματος. Σε ό,τι αφορά την άσκηση του
επαγγέλματος σου, σε κάθε περίπτωση θα σου φανεί χρήσιμη η επικοινωνία με
την εθνική υπηρεσία NARIC η οποία είναι υπεύθυνη για την παροχή
πληροφοριών, συμβουλών και απόψεων από ειδικούς σε τεχνολογικές,
ακαδημαϊκές και επαγγελματικές ικανότητες και προσόντα. Ενδεικτικές
Ιστοσελίδες:
http://www.ciep.fr/enic-naricfr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.careerbuilder.fr/
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Κυριότεροι Σύλλογοι Μηχανικών:
CNISF - Conseil national des ingenieurs et des scientifiques de France
7 rue Lamennais
75008 PARIS
Tel: 01 44 13 66 88
www.cnisf.org
Το Εθνικό Συμβούλιο των Μηχανικών και των Επιστημόνων της Γαλλίας
αντιπροσωπεύει το σύνολο των μηχανικών της χώρας. Εκδίδει το περιοδικό ID
και την ετήσια έκθεση για την οικονομικο-κοινωνική κατάσταση των μηχανικών
της Γαλλίας.
FFB - Federation Fraincaise du Batiment
33 avenue Kleber
75784 Paris Cedex 16
Tel: 33(1) 40 69 51 00
www.ffbatiment.fr
Η Γαλλική Οικοδομική Ομοσπονδία αντιπροσωπεύει περίπου 54.000 εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών. Είναι διαρθρωμένη σε
Περιφερειακές και Νομαρχιακές Ενώσεις. Μέσα από την έρευνα και την
ενημέρωση προσφέρει σημαντική βοήθεια στα μέλη της για τον έλεγχο της
ποιότητας και την εκλογή τεχνολογικών λύσεων.
FNTP - Federation Nationale de Trauvaux Publics
3 rue de Berri, 75008 PARIS
Tel: 01 44 13 31 44
www.fntp.fr
Στην Εθνική Ένωση ∆ημοσίων Έργων (FNTP) εγγράφονται οι εργοληπτικές
εταιρείες για να αποκτήσουν το δικαίωμα λήψης δημόσιων έργων. Παρέχει
συμβουλές και πληροφορίες για τα δημόσια έργα.
Les Entrepreneurs Français Internationaux
10 rue Washington
75008 PARIS - FRANCE
Tél : 33 (0)1 58 56 44 00
Fax : 33 (0)1 58 56 44 19
SEFI Τα μέλη του SEFI καλύπτουν όλους τους τύπους εργασιών κατασκευής
και υποδομών, συμπεριλαμβανομένων εργασιών μηχανικών και συναφών
υπηρεσιών. Αποτελείται από εργολάβους κατασκευών και τομέων υποδομής,
μεγάλες εταιρείες που ειδικεύονται στο σχεδιασμό, κατασκευή και διαχείριση
καθώς και με εργολαβίες και αναδόχους υπηρεσιών.
SYNTEC-INGENIERE
3 rue Leon Bonnat
75016 Paris
Tel: 01 44 30 49 60
www.syntec-ingenierie.fr
Η SYNTEC-INGENIERE ενώνει εταιρείες που εξασκούν τεχνικό σχεδιασμό,
παρέχει συμβουλές σε θέματα αρμοδιότητας μηχανικού και έχει δραστηριότητες
ελέγχων και επιθεωρήσεων. Οι βασικοί της σκοποί είναι να αντιπροσωπεύει τις
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εταιρείες (που είναι μέλη) στις σχέσεις με τα σωματεία των εργαζομένων και να
απαντά σε επιλεγμένα ερωτήματα των μελών της.
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
International employment centre
http://www.emploi-international.org
Ανθρώπινοι πόροι στο ∆ιαδίκτυο
http://www.ressources-web.com
Θεματικός κατάλογος των δικτυακών τόπων σε γαλλική γλώσσα για τους
ανθρώπινους πόρους, την απασχόληση και την κατάρτιση. Μηχανή αναζήτησης
για προσφορές εργασίας.
∆ίκτυο γαλλικών εμπορικών επιμελητηρίων
http://www.artisanat.fr
Παρουσίαση του βιοτεχνικού κλάδου και του δικτύου εμπορικών επιμελητηρίων
στη Γαλλία. ∆ικτυακοί τόποι των εμπορικών επιμελητηρίων. Ενημερωμένα
στοιχεία για οικονομικά θέματα, πληροφορίες για κατάρτιση, καθεστώς,
διοικητικές διατυπώσεις, κλπ.
Εργασία για νέους στον κυβερνοχώρο
http://wwww.jeunes.paris.fr/demarches-infos-pratiques/emploi
Πύλη αφιερωμένη στην απασχόληση στη Γαλλία και στο εξωτερικό. Τμήματα για
κατάρτιση, εταιρείες και υποδείξεις για όσους αναζητούν εργασία: σύνταξη
βιογραφικού σημειώματος και επιστολών, λεξικό, κλπ.
Εργασία στο δημόσιο τομέα
http://www.fncdg.com/
Πρακτικές πληροφορίες για τις εξετάσεις για θέσεις απασχόλησης στο δημόσιο
τομέα. Προσφορές εργασίας και αιτήσεις. ∆ικτυακός τόπος ανοιχτός σε Γάλλους,
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
Κέντρο εργασίας στον κυβερνοχώρο
http://www.cyber-emploi-centre.com/
Πύλη για την απασχόληση, εταιρείες που προβαίνουν σε προσλήψεις και
κατάρτιση. Εργαλεία για όσους αναζητούν εργασία, συμβουλές για τη σύνταξη
βιογραφικού σημειώματος και επιστολής παρουσίασης, παραδείγματα, δοκιμές,
λεξικά, κλπ.
Υπηρεσία για το ξεκίνημα επιχειρήσεων
http://www.apce.com [FR]
Χρήσιμες πληροφορίες για το ξεκίνημα μιας εταιρείας. Βιβλιογραφία και επιλογή
δικτυακών τόπων. Σύντομη παρουσίαση στα γερμανικά, αγγλικά και ισπανικά.
Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων, Εργασίας και Αλληλεγγύης
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr
Χρήσιμες πληροφορίες για την πρόσβαση στην εργασία, τους εργασιακούς
νόμους και την επαγγελματική κατάρτιση. Μελέτες για την απασχόληση και
στατιστικά στοιχεία. Επιλογή δικτυακών τόπων ανά θέμα. ∆ιευθύνσεις
περιφερειακών γραφείων. Σύντομη επισκόπηση στα αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά
και ισπανικά.
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