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Muitas pessoas sonham com a oportunidade de trabalhar na Europa, mas não sabem por
onde começar. Além de bons salários e jornadas reduzidas, os melhores países da Europa
para trabalhar são também excelentes para se viver. A RH Clock-in surgiu para orientar
você sobre o melhor caminho para conseguir o seu emprego na Europa.
Se você vai morar, ou já mora na Europa e quer seguir sua carreira profissional, então vamos
trabalhar juntos!

Nosso time:

Valéria Barros

Rafaela Bello

Consultora de Carreira
Internacional

Coaching & Consultora de
Carreira Internacional

Nossos serviços:
CURRÍCULO
PROFISSIONAL

CARTA DE
APRESENTAÇÃO
 Revisão
 Tradução
 Elaboração

 Revisão
 Tradução

PESQUISA DE
MERCADO
 Validação de Diploma na Europa
 Requisitos para trabalhar na Europa

PERFIL DO LINKEDIN
 Revisão de perfil
 Tradução
 Criação de perfil em outro
idioma

BUSCA DE VAGAS NA EUROPA
 Envio via e-mail
 Aplicação para vagas na
Europa

AVALIAÇÃO
PROFISSIONAL
 Currículo
 Cover Letter
 Linkedin

Com foco em experiência e atuando há 10 anos na área de Recursos Humanos, em empresas
nacionais e multinacionais na área de Gestão Internacional de Talentos, nossa equipe de
Consultores Internacionais de RH oferecem para você serviços completos que vão facilitar todo o
seu processo na busca de uma nova chance de emprego na Europa.
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Depoimentos de nossos clientes:

“"Fui demitido no Brasil e assim vim para a
Alemanha no início de fevereiro de 2017 à
procura de um emprego na minha área
(Engenheiro de Motores/Automóveis). Contratei
os serviços da RH Clock-in antes de vir para cá,
para poder melhorar meu CV, Carta de
motivação, revisar meu perfil do LinkedIn e do
Xing, além de também me ajudar nas Pesquisas
de Vagas na minha área. Gostei muito do
resultado, meu CV, Carta e da revisão dos meus
perfis dos sites como Xing e LinkedIn, ficaram
muito bons. E como resultado, desde que eu
cheguei na Alemanha o meu telefone não parou
de tocar todos os dias, com empresas querendo
falar comigo para conversar sobre minha
experiência ou marcar uma entrevista. Ainda não
consegui o emprego, mas pela atenção que
obtive das empresas creio que muito em breve
terei um contrato assinado. Considero
então que valeu a pena todo o investimento feito
no trabalho dela e recomendo a todos que
necessitam uma ajuda na Carreira na Europa"
Eduardo | Stuttgart - Alemanha

“A Rafaela é uma profissional extremamente
comprometida, focada e criativa no trabalho.
Uma das características que mais marcaram a
sua jornada no Escritório de Carreiras da PUCRS,
foi a agilidade com que ela resolve as questões,
seja na resolução de um problema do dia-a-dia
até a elaboração e implementação de um
projeto. Além do excelente desempenho técnico,
Rafaela também demonstra facilidade de
relacionamento com os colegas, tem espírito de
equipe, paixão por pessoas, além de ser divertida
e deixar o ambiente de trabalho mais leve. Como
sua gestora, encontrava muita facilidade de
liderá-la, pois é uma pessoa que trabalha com
bastante autonomia, buscando fazer o seu
melhor. Seria um prazer trabalhar com a Rafa
novamente.""

“"Decidimos entrar em contato com a Valéria
para tratar algumas informações iniciais, mas
principalmente para “sentir” se teríamos uma
pessoa nos ajudando e não apenas uma
empresa. E foi exatamente o que recebemos.
Além de um atendimento extremamente
atencioso, ela tem uma abordagem humana,
entendendo as dificuldades de estar em outro
país e flexibilizando o contrato aos diversos
imprevistos.
Inicialmente contratamos a preparação do CV,
LinkedIn e Carta de apresentação (sim, é
diferente e é necessário MESMO) e
posteriormente o serviço de recolocação,
incluindo aí pequenos empregos temporários até
que eu assinasse um contrato de tempo integral.
E no meio disso tudo, todas as pequenas tarefas
que você nem imagina, como traduzir os sites de
recrutamento para cadastrar o currículo (no meu
caso alemão), interpretar as vagas (o diabo está
nos detalhes) e o Coaching para as entrevistas
(muito diferentes do Brasil).
Para nós, foi exatamente o que precisávamos em
questão de valores, atenção, empatia e
flexibilidade. É claro, a iniciativa, a disciplina e a
coragem vem de você, mas entre tantos desafios,
a RH Clock-in é definitivamente uma das peças
necessárias.
Eu recomendo pelo menos um contato, tenho
certeza de que irá ajudar"
Eduardo- Nuremberg | Alemanha

Agenda já uma sua Consultoria no nosso
site e esclareça suas dúvidas sobre morar e
trabalhar na Europa.
A primeira é gratuita!
www.rhclockin.com

Carolina | Brasil
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TRABALHANDO EM
DUBLIN - IRLANDA
Uma experiência incrível da brasileira Juliana Vilar, que correu
atrás do seu sonho e hoje é Fisioterapeuta em Dublin
O primeiro passo foi passar pelo
processo de aprovação do Conselho
de Fisioterapia da Irlanda (ISCP), após
esta etapa, Juliana estava apta a
trabalhar como fisioterapeuta, “Mas
meu inglês ainda não estava 100%”diz Juliana.

Após esta etapa comecei a trabalhar em clínicas de
fisioterapia como auxiliar e fazendo massagens também,
onde ia aprendendo os termos técnicos e conversando
bastante com os pacientes para desenvolver o inglês. Assim
segui evoluindo, consegui minha cidadania italiana, até que
que chegou o grande momento de "ir de cabeça" na minha
profissão como Fisioterapeuta.

Fui chamada para uma entrevista na maior companhia de físico da Irlanda, a qual fui contratada e
trabalho até hoje, sendo responsável por uma das unidades da clínica. Me sinto realizada
profissionalmente, devido a muito estudo e trabalho, hoje vejo que valeu a pena ter investido na
minha Carreira Internacional.
Na Irlanda o profissional Fisioterapeuta precisa ser certificado por um Conselho que regulariza e
controla a profissão, assim como temos no Brasil. E no caso de ser estrangeira e ter minha
formação em outro país, precisei passar pela aprovação e validação desde conselho. O processo
se dá através do preenchimento de um formulário bem extenso, e que deve ser bem detalhado e
muito explicativo a respeito de toda sua formação acadêmica e profissional. Também existe uma
avaliação do seu currículo e histórico, para saber se coincide com as grades das Universidades da
Irlanda, e claro, outros documentos também são solicitados.

Depois da avaliação do meu formulário, passei por uma rápida
entrevista e fui aprovada!
Em muitos casos de que você pode não ser aprovado na primeira
etapa, o Conselho lhe permite fazer um teste, entre eles com
estudos de caso, ou até algum estágio na área que for necessária,
podendo assim complementar a deficiência encontrada na
validação e aprovação da sua profissão na Irlanda. As
oportunidades sempre estão abertas a todos, você só precisa se
agarrar nela e seguir com persistência e dedicação.
Juliana Vilar
Fisioterapeuta em Dublin
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Sobre o visto
Assim que eu cheguei na Irlanda, eu tinha o visto de estudante. Para o processo de visto como
“estudante”, tudo foi bem simples, seguindo todos os critérios que o país exige para o mesmo
ser concedido, as principais exigências são: estar matriculado em um curso de inglês e
apresentar uma certa quantia em dinheiro. O visto é concedido por 1 ano, podendo ser
renovado posteriormente.
Como o meu desejo era ficar morando na Irlanda, resolvi iniciar o processo da minha cidadania
italiana, pois essa seria a única maneira de poder construir uma vida e uma carreira aqui. Minha
família tinha alguns documentos do meu bisavô italiano, mas até então, não se sabia muito
sobre o assunto. Uma etapa importante foi contratar advogados na Itália que poderiam me
ajudar na busca de documentos e eles acabaram por fazer todo o processo da cidadania. Fui a
Itália por duas vezes durante o processo, e na segunda visita já retornei à Irlanda como “Cidadã
Italiana”.
Porém, todo este processo demorou em torno de um ano para ser concluído, e com o processo
finalizado eu já podia atuar com minha profissão no país.

A Carreira
O mercado de Fisioterapia na Irlanda é muito bom, o profissional é bem valorizado e também
bastante respeitado. Sempre tem ofertas de emprego em diferentes áreas, mas o estudo é muito
importante, quanto mais qualificações você tiver, maiores serão as suas chances de se colocar no
mercado. O fisioterapeuta tem bastante autonomia aqui, podemos solicitar exames e o paciente
não precisa ser indicado por um médico para fisioterapia.
Eu particularmente tenho um amor muito grande e sou muito grata a essa cidade e país. Pois fui
recebida sempre com muito carinho, meu convívio diário com os irlandeses me mostra a cada dia
que eles são pessoas muito receptivas, alegres e sem preconceitos (na sua imensa maioria, e essa
é a minha experiência!). Dublin é uma cidade linda e acolhedora, onde as coisas são acessíveis e
práticas, rodeada de Pubs e de pessoas muito alegres, sem contar que a Irlanda é de uma beleza
natural incrível, linda demais.
As vezes reclamamos um pouco do clima, porque chove demais e faz bastante frio quase o ano
todo, mas a gente acaba acostumando, ninguém para a vida por causa da chuva ou do frio!

Sou muito grata e apaixonada por essa cidade.

Juliana Vilar
Fisioterapeuta mora em Dublin - Irlanda
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HEADHUNTERS INTERNACIONAIS
O PRIMEIRO CONTATO

“Headhunter” é um termo em inglês que significa “caçador de cabeças”.
Apesar da tradução não ficar muito simpática, os headhunters tem a “grande missão” de
selecionar os melhores profissionais em diversas áreas de atuação, aliando as necessidades das
empresas nacionais e internacionais com a qualificação e trajetória do profissional em questão.
Chamados então de “caçadores de talentos”, e mais conhecidos como “recrutadores”, são eles
que vão lhe encontrar e lhe selecionar em meio a tantos profissionais qualificados no mercado
de trabalho, muitas vezes atuando como o mediador entre a empresa e você que busca uma
Carreira Internacional.
É importante que você saiba que, diariamente, os headhunters recebem muitos contatos de
profissionais qualificados que estão em busca de uma carreira internacional. Na maioria das
vezes, atuando no mercado de trabalho a nível internacional, recebem currículos, mensagens
e contatos usando uma das suas principais ferramentas de trabalho e pesquisa, o LinkedIn. E
sem dúvidas eles são bombardeados por uma centena de novos convites e conexões de
negócios todo o dia.
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Você deve estar se perguntando em
como se destacar em meio a tantos
profissionais e como se comunicar de
uma forma adequada com os
Headhunters?

A resposta para esta pergunta é o que você e muitos outros profissionais,
interessados em participar de processos seletivos para empresas do exterior,
gostariam de saber e isso é o que nós vamos responder!
As oportunidades oferecidas na Europa fazem com que você, no papel de candidato, entre em
contato diretamente com os recrutadores, muitas vezes internacionais. Na maioria das vezes, a
comunicação acontece através do e-mail e, por isso, é importante que você saiba como redigir
um bom texto para este primeiro contato.
Confira aqui os 10 passos mais importantes para Contatar um Headhunter Internacional:
1. Preparando a Documentação: antes de mais nada, o passo mais importante e o início de todo o
processo para atrair os recrutadores internacionais é apresentar uma boa documentação. A
documentação envolve um currículo, carta de apresentação e seu perfil no Linkedin. O idioma vai
depender da vaga ou empresa em que você está se candidatando, por exemplo: se a vaga está em
inglês, não adianta enviar um currículo em português, siga sempre o que a descrição da vaga pedir.
2. Currículo: para você que busca uma experiência profissional na Europa é importante que o seu
currículo apresente o Modelo Internacional, onde conste as informações da sua carreira, principais
conquistas e projetos de forma clara e com os termos técnicos adequados. As informações
precisam estar na ordem de relevância correta, siga esta ordem e você não vai errar!







iniciando pelos seus dados e contatos pessoais,
formação/graduação,
experiência profissional,
idiomas,
cursos,
projetos.

3. Carta de Apresentação: precisa estar no tamanho e formato adequado para o mercado
internacional, apenas uma página. Faça uma breve apresentação da sua trajetória profissional, e
não esqueça de enfatizar o porquê você está buscando esta vaga em especifico. Uma apresentação
de uma forma clara e objetiva, envolvendo as suas competências técnicas e motivações
profissionais.
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4. O seu perfil no Linkedin: o seu perfil no Linkedin deve estar extremamente profissional e essa
imagem se inicia pela sua foto de apresentação. Escreva um resumo de com sua trajetória
profissional, com as principais da sua carreira e se apresente como profissional aberto para uma
carreira internacional. As suas formações acadêmicas devem estar em destaque seguidas das
suas experiências profissionais. Não se esqueça de informar o seu nível de idioma pois esse é um
fator importante na seleção para muitas oportunidades na Europa.
5. Contatando o Headhunter: Depois da sua documentação concluída e no formato adequado, o
primeiro contato pode ser feito de duas maneiras:
 por e-mail
 por meio de uma mensagem via LinkedIn
Mas, como já falamos anteriormente é preciso se destacar no meio da multidão!
Ao contatar os recrutadores das empresas do seu interesse, se você enviar um convite ou e-mail
padrão, será apenas mais um entre muitos outros candidatos, seja original e objetivo.
Contato via e-mail: se você decidiu fazer um contato via e-mail, lembre-se do principal objetivo do
contato, uma Candidatura Espontânea, ou uma Aplicação para uma vaga em especifico. Escreva um
texto para cada e-mail, com todas as informações necessárias, sem deixar dúvidas sobre o seu
interesse. E por último o mais importante, na assinatura, escreva novamente seus contatos
profissionais como telefone e e-mail.
Contato via LinkedIn: o contato via linkedin geralmente já se inicia por um objetivo, pode ser uma
vaga que você encontrou, recomendação de amigos, ou uma candidatura espontânea. Porém o
linkedin é muito mais profissional e objetivo, eu aconselho você sempre a enviar via e-mail quando
for uma candidatura espontânea. Utilize o linkedin para contatar o headhunter somente se ele tem a
sua vaga em divulgação, não adianta enviar mensagens com seu currículo sem ter um foco. Será
apenas mais um em meio a milhões de mensagens que eles recebem diariamente, e você poderá
acabar por “esquecido” em uma possível próxima oportunidade. Então se na divulgação da vaga
estiver o contato do headhunter, envie a aplicação da sua candidatura para aquela vaga em especial
e digite no assunto da mensagem o nome da vaga, isto é muito importante!

“O ideal é que haja uma oportunidade de emprego em aberto na
empresa que você quer se candidatar e em um país do seu interesse,
como objetivo do primeiro contato. Se você localizou uma vaga de
emprego em aberto no site da empresa e lá estiver especificado o perfil
do recrutador via Linkedin, significa que ele está aberto a receber
candidaturas, pode ir em frente”.

6. Escrevendo a mensagem: no momento de escrever a mensagem para o recrutador é preciso ter
alguns cuidados. Siga os passos abaixo e tenha sucesso na sua primeira impressão:
 Escreva o nome do profissional no e-mail: ao enviar qualquer tipo de informação por e-mail ou
mensagem via Linkedin é importante que você escreva o nome do recrutador assim a
mensagem fica mais profissional e faz mais sentido para quem recebe e lê o seu material.
 Não copie o seu currículo: o currículo é um documento que faz com que os recrutadores
internacionais decidam se querem ou não entrevistá-lo. No entanto, não é por isso que o vai
colar no corpo do e-mail, o e-mail fica extenso e sem foco. Como já foi dito, escreva um e-mail
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específico para cada objetivo profissional. O mais recomendado é o envio do arquivo em anexo
e no formato PDF (máximo 1,5MB). Algumas empresas usam um sistema padrão e ao abrir o
word seu CV poderá ficar desconfigurado e ilegível.
7. Deixe claro por que razão deve ser escolhido: o contato com os recrutadores é uma boa forma de
você fazer com que o eles se interessem pelo seu perfil, e o conheçam melhor, além de ter acesso
ao seu currículo. Mostre sempre quais os principais benefícios que poderá trazer para a empresa
através das suas competências, experiências e sucessos profissionais. Deixe claro que você busca
uma oportunidade internacional. Se você já tiver permissão de trabalho ou cidadania, deixe isso
claro no e-mail que enviar, este é um ponto a seu favor para que você seja selecionado.
8. Mantenha-o atualizado sobre suas conquistas de carreira: Uma promoção, uma mudança de área,
uma pós-graduação que acaba de entrar para o seu currículo, ou até mesmo uma demissão, são
boas oportunidades para retomar o contato com o headhunter e mantê-lo atualizado da sua
trajetória profissional. Mas lembre-se, somente informe se realmente está de acordo com a sua
área e profissão, não precisa enviar um e-mail se você fez um curso de “Degustação de Vinhos”,
por exemplo. Outra opção é atualizar seu linkedin, e sempre deixar o botão para que todos
visualizem suas alterações de perfil.
9. Bom senso é bom e os headhunters internacionais gostam: É importante não ser insistente
mandando mensagens a cada nova etapa completada do processo seletivo, “take your time” e
aguardo o contato do recrutador ou gerente da vaga. Os processos seletivos na Europa podem
durar de 3 a 6 meses, diferente do Brasil.
10. Agradecimentos: É extremamente importante, em todas as profissões ser grato por uma ajuda
profissional, com um headhunter não poderia ser diferente. É preciso sim, agradecer a
oportunidade de poder entrar em contato com ele, e poder participar de processos seletivos a
nível internacional. Mesmo que o retorno não tenha sido positivo, a gratidão e o seu “muito
obrigado” poderá ser uma nova porta para o seu futuro profissional, pois assim é uma forma de
manter um bom relacionamento com o recrutador e dizer que você estará aberto a novas
oportunidades de carreira internacional.

Quer saber mais sobre o nosso trabalho e
nossa Consultoria de Carreira na Europa?
Clique aqui e entre em contato!

Consultoria de Carreira na
Europa
Avaliação de Perfil Profissional
Busca de Vagas na Europa

“Uma forma de conquistar a
oportunidade dos seus sonhos
na Europa é manter um bom
relacionamento
com
os
recrutadores internacionais”.
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EMPREENDER NA
EUROPA
O brasileiro e empreendedor Rafael Galho, que hoje vive na
IRLANDA, compartilha conosco a sua experiência de empreender
na Europa
Eu comecei vendendo sushi através de um
grupo do Facebook. Era um grupo de
brasileiros que moravam em Dublin.
Eu já sabia preparar temaki e sushis e já tinha
feito alguns jantares especializados para alguns
amigos. No entanto, em um destes jantares, um
grande amigo me perguntou entusiasmado Porque você não faz para vender?.
Aquilo ficou na minha cabeça e então eu percebi
que na época não havia nenhum produto de
qualidade neste seguimento de Sushi sendo
vendido através deste grupo do Facebook. Eu
estava sem emprego, havia acabado de chegar
em Dublin e achei que seria uma ótima
oportunidade investir neste sonho.
No início eu não acreditava muito que daria
certo, pois não foi tudo tão fácil. Eu recebia as
encomendas, preparava o sushi e temakis e
depois eu entregava de bicicleta na porta do
cliente.
Eu trabalhei desta forma durante 1 ano, no final
deste período foi então que eu conheci o dono
de um restaurante brasileiro aqui de Dublin, ele
me convidou e eu comecei a fazer jantares no
estilo de rodízio uma vez por semana. Desta
forma eu consegui juntar o dinheiro e conhecer
as pessoas que se tornariam os meus sócios para
conseguir abrir a primeira Temakeria da Irlanda.
Nesta época eu já estava procurando um lugar
comercial, e foi então que em abril de 2013 eu
consegui alugar um ótimo espaço para abrir o
“meu restaurante”.

Aqui na Irlanda, e
eu acredito que
seja assim em toda
a
Europa,
o
processo
para
abrir uma empresa
não
é
tão
complicado como
pode parecer para
alguns. O governo
irlandês incentiva
as
pessoas
a
empreender,
orientando e auxiliando aqueles que têm vontade de abrir
o seu próprio negócio, no meu caso um restaurante.
Basicamente, para iniciar a minha empresa na Irlanda, eu
precisei de um visto de residente válido, e o pagamento da
taxa de abertura da empresa, que girou em torno de 500
euros na época. Claro que contamos com a ajuda de um
contador e despachante aqui de Dublin, pois na época eu
ainda não conhecia muita coisa a respeito da legislação e a
ajuda de um pessoal especializado é sempre bem-vinda.
A empresa foi aberta em menos de uma semana e desta
forma eu já poderia abrir o meu restaurante físico e iniciar
o meu trabalho, porque todas as outras etapas de
fiscalização e legalização são feitas durante os primeiros
meses do restaurante já aberto. Nesta etapa de fiscalização
o governo é bem rigoroso, precisa-se estar com tudo
rigorosamente em ordem e praticamente tudo é fiscalizado.
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Eu e minha esposa chegamos aqui em Dublin como estudantes. Na época o visto de estudante você
poderia estudar inglês durante os 6 meses e após o período de estudos você tinha direito a um tempo
de férias de mais 6 meses, onde era possível trabalhar. Hoje eu possuo o visto Stamp 4, que é concedido
para pessoas que tenham algum relacionamento com cidadãos europeus. A minha esposa é brasileira
e possui a cidadania italiana, isto facilitou muito na hora de abrir a empresa.
Eu acredito que a Europa incentiva muito as pessoas que têm o sonho em empreender. Além de ser
um continente super aberto ao comércio de todos os lugares do mundo, as pessoas, de uma forma
geral, te recebem muito bem.
Aqui na Irlanda, por exemplo, quando você abre uma empresa o governo te deixa livre dos impostos
durante todo o primeiro ano de funcionamento, para que você possa se estruturar e conseguir de
verdade empreender no país. Este é o principal incentivo, mas tem alguns outros programas que o
governo também incentiva, como empréstimos bancários para pessoas que apresentarem um bom
plano de negócios para o seu empreendimento.

A Vida no exterior
A vida aqui é bem tranquila, o país é pequeno e
você consegue sentir isso através das pessoas,
elas têm um grande sentido do que é viver em
sociedade. Pessoas andam pelas ruas de forma
segura, a cidade de Dublin é uma capital mas
com ares de cidade do interior, não há prédios
gigantescos, não tem aquela cara de metrópole
e isto me faz sentir bem aqui. É uma cidade
bonita e agradável de viver, estou aqui a cinco
anos e a única coisa que incomoda realmente é
o tempo frio e chuvoso, mas se você vier
conhecer Dublin você irá perceber que poucas
pessoas usam guarda-chuva, acho que a chuva
já faz parte de tudo isso aqui!

Conheça mais sobre o trabalho do
Rafael, visite o Rafa’s Temaki e tire as
suas dúvidas sobre a vida e a Carreira na
Europa!
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COMO A RH CLOCK-IN PODE
AJUDAR NA SUA CARREIRA NA
EUROPA?
O principal objetivo da RH Clock-in é ajudar você a seguir a sua Carreira na Europa.
Nós estamos aqui para lhe orientar e guiar nesta nova etapa, avaliando os pontos principais para
iniciar uma carreira internacional. Oferecemos serviços diferenciados voltados para o mercado
europeu, baseado em experiências próprias de imigração e Carreira Internacional dos nossos
Consultores, como:


Planejamento Internacional de Carreira
 Currículo profissional: avaliação e revisão para buscar vagas na Europa
 Carta de apresentação: Cover Letter para modelo europeu
 Busca de vagas e oportunidades na Europa ou Brasil
 Revisão ou criação de perfil no LinkedIn, voltado para o mercado internacional
 Coaching de Carreira para avaliar suas metas e objetivos para trabalhar na Europa
 Pesquisa de Perfil Profissional para avaliar as chances de trabalhar na sua área na Europa
 Pesquisa de Requisitos mínimos necessários para que você possa atuar na área profissional no
mercado europeu
 Pesquisa de Universidades e Cursos na sua área profissional para você obter um diploma europeu
 Pesquisa de requisitos para validação do seu diploma na Europa
Se você tem mais dúvidas sobre Carreira na Europa, nós oferecemos a Primeira Consultoria
Gratuitamente, onde em um encontro online com um Consultor Internacional de Carreira, vamos
esclarecer suas dúvidas sobre morar e trabalhar na Europa, analisando a sua trajetória profissional
e as suas chances de conseguir uma oportunidade de emprego no mercado Europeu.

Para o agendamento da
sua primeira consultoria
gratuita, visite o nosso
site, ou clique aqui.
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BLOG CARREIRA NA
EUROPA
Blog com muitas dicas sobre busca de vagas e como trabalhar e
seguir sua Carreira na Europa
Seguir uma Carreira Internacional é o sonho de muitos
profissionais, mas somente 20% destes profissionais
seguem em frente para alcançar este objetivo. A principal
habilidade que você precisa adquirir para conseguir
trabalhar em uma empresa internacional é buscar
conhecimento e manter-se informado.
Eu Valéria Barros em conjunto com a Rafaela Bello,
transformamos anos de nossa experiência em Gestão de
Pessoas e Carreira no exterior, em um Blog, que chamamos
de Blog Carreira na Europa.

Valéria Barros
Consultora Internacional de Carreira

Rafaela Bello
Consultora & Coaching Internacional
de Carreira

O nosso objetivo com o Blog, é oferecer conteúdo, dicas e
artigos sobre:
 Como buscar vagas e emprego na Europa
 Como fazer entrevista de emprego com recrutadores
internacionais;
 Como preparar a documentação para aplicar para vagas
no mercado europeu;
 Coaching de Carreira Internacional;
 Carreira e vida na Europa
 Dicas de Recrutamento
 Dicas de Coaching para Carreira Internacional
 Dicas de estudos na Europa
 Como buscar vagas e emprego na Europa
Dicas de profissionais experientes que vivem esta jornada
diariamente, compartilhando com você as experiências e
sobre Carreira na Europa, com muitas informações úteis que
vão lhe ajudar e guiar você nesta nova jornada de vida e
carreira no exterior.

Visite o nosso Blog e confira!
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VAGAS E CARREIRA NA
EUROPA
A maioria das vagas são específicas para as áreas de Engenharia,
Computação, TI e Aviação. Se você é um profissional qualificado,
esta é a sua chance de conseguir um emprego na Europa

Muitas pessoas atualmente decidem se aventurar neste novo mundo buscando moradia e
trabalho em outros países. Os motivos são diversos, como a diversidade cultural, carreira
internacional, melhor qualidade de vida e ou vivenciar outras experiências. Para quem tem
esse sonho e quer planejar esta mudança, é preciso estar preparado para o mercado
internacional, uma vez que a concorrência para vagas no exterior é altíssima.
A RH Clock-in surgiu para ajudar você a encontrar o emprego dos seus sonhos na Europa e
para lhe orientar e guiar sobre o melhor caminho para seguir sua Carreira Internacional.
Devido às nossas parcerias e networking com headhunters e consultores internacionais,
hoje vamos disponibilizar para você vagas de emprego que recebemos de nossos parceiros,
aceitando o desafio de encontrar estes talentos no mercado e seguir sua Recolocação
Profissional na Europa.
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Os requisitos mínimos para estas vagas são:





Inglês fluente (alemão, francês ou outro idioma será uma vantagem)
Mínimo de 5 anos de experiência na área/cargo
Permissão de trabalho para União Europeia
Custos extras não serão financiados pela empresa, como mudança e International
Mobility
 Graduação/Universidade - mínimo de 4 anos de estudos na área

Confira aqui as nossas vagas e fique à vontade para compartilhar
com os amigos!

Sua Carreira na Europa!
Nossas vagas
Se você atende os requisitos de alguma vaga, ou conhece alguém neste perfil fique à
vontade para esclarecer suas dúvidas e entrar em contato conosco.
Os interessados devem enviar os seguintes documentos abaixo para o nosso e-mail:
 Currículo atualizado em inglês
 Cover letter – carta de apresentação em inglês
 Perfil do linkedin

Somente serão considerados os
currículos que atenderem aos
requisitos mínimos da vaga.
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• Você pensa em morar e trabalhar em algum país europeu?
• Quer saber as suas chances de trabalhar na Europa?

Então a RH Clock-in está aqui para lhe auxiliar e orientar.
Participe da nossa Pesquisa de Perfil Profissional para avaliar e analisar se você tem os requisitos
para seguir uma Carreira Internacional na Europa. Após analisarmos o seu Perfil Profissional,
vamos entrar em contato com você com informações sobre como seguir carreira no exterior e
como iniciar um Planejamento de Carreira Internacional.
Oferecemos uma Consultoria Gratuita para esclarecer as suas dúvidas sobre o mercado de
trabalho na Europa, para agendar a sua primeira Consultoria gratuita, acesse o nosso site, link
abaixo, e escolha o melhor horário e dia para você.

Quero agendar minha primeira Consultoria

Revista “Sua carreira na Europa”
Nr.3 | Março/17
Edição: Valéria Barros
Texto e conteúdo: Valéria Barros e Rafaela Bello
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Confira
nossos
Ebooks!
 50 Perguntas e Respostas para
quem quer seguir Carreira na
Europa
 Guia com 29 perguntas e
Repostas sobre “Como utilizar o
Linkedin para buscar vagas na
Europa”

GUIAS e PASSO A PASSOS criados com base nas dúvidas e dificuldades de nossos
clientes.
Questões respondidas e com todas as informações para lhe auxiliar na sua busca
por um emprego na Europa.
Visite o nosso site e garanta já o seu!
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