
 

 

 

Mobilnie w przyszłość 
 
 
 

Jeszcze kilka lat temu Polacy należeli 
do najmniej mobilnych narodów w Europie. 
Obecnie naśladują najbardziej mobilne 
społeczeństwa świata - Amerykanów i 
Japończyków.  

 
Od 1 maja 2004 r. 74 miliony obywateli 

nowych państw Unii Europejskiej uzyskało 
prawo do swobodnego przemieszczania się po 
jej terytorium. Najwięcej osób wyjechało do 
Irlandii i Wielkiej Brytanii. W chwili obecnej 
62% wszystkich osób migrujących z grupy 
nowych członków Unii do Wielkiej Brytanii 
stanowią Polacy, głównie ludzie młodzi. Trend 
ten potwierdzają badania, z których wynika, iż 
80% osób, które wyjechały w celu podjęcia 
zatrudnienia, ma nie więcej niż 34 lata.  

Przed dylematem wyjazdu za granicę w 
celach zawodowych stanął również Pan Artur 
Mentel. Decyzja o wyjeździe uwarunkowana 
była wieloma czynnikami. Główną motywacją 
do wyjazdu była chęć rozwoju zawodowego, ale 
również chęć sprawdzenia się w nowym 
otoczeniu.  

Po skończeniu studiów Pan Artur 
przesłał swoje dokumenty aplikacyjne do 
EURES,  szukając możliwości zatrudnienia. W 
międzyczasie na portalu internetowym 
www.eures.europa.eu została zamieszczona 
przez Pana Toma Hannigana - Doradcę EURES  
z Irlandii - oferta pracy w firmie PacifiCare 
(branża prywatnych ubezpieczeń medycznych). 
Została ona następnie przesłana do Polski, do 
wojewódzkich urzędów pracy, w celu promocji. 
Proces rekrutacji rozpoczął się w czwartym 
kwartale 2006 roku.  Pracodawca wymagał 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
komunikatywnej znajomości języka 
angielskiego oraz biegłej umiejętności 
posługiwania się komputerem. Rekrutacja miała 
miejsce w dwóch miastach: Gdańsku i 
Krakowie. Oprócz rozmowy zostały 
przeprowadzone również testy komputerowe, 
weryfikujące umiejętności kandydatów. Pan 
Artur uczestniczył w rekrutacji w Krakowie i po  
pozytywnym przejściu rozmowy kwalifikacyjnej 
oraz testów weryfikujących umiejętności obsługi 
komputera czekał już tylko na wiadomość od 
pracodawcy.  

Informacja ta wpłynęła pod koniec 
2006 r. i po załatwieniu wszystkich formalności, 
na początku 2007 r., Pan Artur postawił stopę  
na irlandzkiej ziemi, rozpoczynając nowy 
rozdział swojego życia. „Jestem bardzo 
zadowolony i usatysfakcjonowany swoją nową 
pracą. Firma, która zaoferowała mi zatrudnienie 
i w której obecnie pracuję, w pełni odpowiada 
moim wcześniejszym oczekiwaniom. Jest to 
profesjonalna firma, również w zakresie obsługi 
nowych pracowników i przeprowadzanych dla 
nich szkoleń, pomocy w początkowym okresie, 
itp.” – opowiada nam Pan Artur i dodaje: 
„Informacje przedstawione w ogłoszeniu  o 
pracy oraz na spotkaniu rekrutacyjnym okazały 
się być jak najbardziej prawdziwe i wiarygodne 
– zarówno jeśli chodzi o zakres obowiązków jak 
również warunki płacowe”. Zapytany o opinię 
nt. sieci EURES mówi krótko:  „Tak trzymać!”. 
 
  
 
 

 


