
Portál Kariéra Bez Hraníc.sk pomáha jednotlivcom úspešne sa etablovať 
na nových trhoch, či už pri odchode zo Slovenska s cieľom získavania 
zahraničných skúseností, alebo naopak, pri návrate ľudí, ktorí sa chcú vrátiť, 
a budovať svoju kariérnu spokojnosť na tom, čo prinášajú späť na Slovensko. 

V Kariéra Bez Hraníc.sk sme vybrali � rmy na Slovensku, ktoré uvítajú a zhodnotia 
vaše medzinárodné skúsenosti, jazyky a nový pohľad na vec. Okrem pracovných príležitostí 
tak získate vlastnú sieť kontaktov a online komunitu, kde spoznáte iných „navrátilcov“ 
a ich príbehy. Pomoc a asistenciu pri návrate v podobe informácií o tom, ako to na 
Slovensku funguje TERAZ. A podporu pri prekonávaní reintegračného šoku, ktorý, 
aj keď sa to nezdá, bude značný.

Nemáte čo stratiť – zapojte sa!
Čo získam, keď sa zapojím:

• Prístup na virtuálnu burzu pracovných príležitostí, špeciálne vybraných pre navrátilcov
• Reintegračné workshopy a semináre
• Individuálne konzultácie a kariérny koučing (špecializovaný na migrantov)
• Prístup k odbornej diskusii na tému návratu odídených mozgov a navrhovaniu riešení, 
 ktoré môžu ponúknuť samotní jednotlivci alebo súkromný (a iný) sektor
• Vlastná sociálna a spoločenská sieť nových kontaktov na Slovensku
• Podporná skupina ostatných navrátilcov – ľudí, ktorí budú rozumieť tomu, 
 čím prechádzate vy
• Publikácie a informácie o tom, ako sa čo najjednoduchšie etablovať späť
• Diskusné fóra a vaša možnosť nechať si poradiť, alebo poradiť

„Možno že teraz je ten správny čas vrátiť sa?
Čo mi môže Slovensko ponúknuť?“

Spoznaj svoje možnosti doma - zapoj sa do projektu 
Slovensko Calling!
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ČO MÔŽEM UROBIŤ TERAZ

Zaregistruj sa na: http://www.karierazahrani-
cami.sk/registration/user/, zaškrtni možnosť 
Slovensko Calling) a ostaneš v obraze!

Od mája 2009 sleduj www.slovenskocalling.sk 
a pridaj svoj názor do diskusií!

Napíš na slovenskocalling@zahranicami.sk 
a špeci� kuj, kedy plánuješ návrat a akú prácu 
hľadáš. Pripoj životopis a dostaneš prvú
konzultáciu ihneď!
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