Att ansöka till EVS

Europeisk volontärtjänstgöring

Detta är en liten guide för
dig som vill ansöka till EVS
volontärtjänstgöring.
Har du frågor kan du
kontakta oss närsomhelst.

Globala Kronoberg, en del av Nätverket SIP
Infanterigatan 10, Växjö
0470-223 40
checkin@globalakronoberg.se
www.globalakronoberg.se

Step 1

Skapa ett engelskt CV genom att gå in på
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae
eller googla ”europass CV”.
Här är det bara att fylla i dina erfarenheter, engelskanivå och andra kompetenser.
När du är klar blir det ett .pdf dokument som du kan spara på din dator.

Step 2
Skriv ett kort motiviationsbrev på engelska. Max en A4-dia där du beskriver
i tre olika stycken:
- Vem du är, varifrån du kommer och berätta lite mer om din bakgrund, vad du
gjort innan som du tror kan vara till nytta i ett projekt och erfarenheter du redan
haft som lärt dig något eller gett mersmak.
- varför du vill bli volontär inom just detta område (rekommendationen är att
skriva ett motivationsbrev per tema, dvs ett för att jobba med barn och ungdomar,
ett för miljö, ett för kultur etc – den här delen är då det enda i brevet du måste
ändra mellan dina teman, de andra kan vara kvar i alla ansökningar). Är det en
ny kultur som lockar, att göra något nytt, att fördjupa dig inom en särskild sorts
arbete eller vill du mest hjälpa någon? Förklara också dina kompentenser och
din motivation för just detta.
- Sist men inte minst, skriv något om vad du tror kan bli en utmaning med
att vara volontär och vad du tänker om det. Kommer du få hemlängtan, hur
tänker du att du hanterar det? Är det jobbigt att klara sig på lite pengar, eller ser
du fram emot det? Vad är din största motivation till att bli volontär, vad driver
dig?`Avsluta med att du gärna svarar på mer frågor och att verkligen ser fram
emot en Skypeinervju.

Step 3
Sök projekt på databasen https://europa.eu/youth/evs_database eller skriva
EVS database på Google. Första träffen är den du går in på för att hitta detta

Här väljer du om du vill söka land eller tema (theme). Välj något i listan, och se
alla resultat:

Detta är resultatet om du skriver in ”Växjö”. För att läsa om något projekt lite
mer noga, klicka på organisationens namn för att få mer information. Eller så
kan du gå in på organisationens hemsida för ännu mer information. Du kan
även gå in på vår hemsida www.globalakronoberg.se för att hitta projekt som
vi har tillsammans med våra samarbetspartners. Tänk på att du inte behöver
läsa igenom allt på alla projekt, utan försök hitta de viktiga rubrikerna Proposed
activities for EVS volunteers och Weekly schedule. Här ser du vad du som volontär
får arbeta med, och det är antagligen viktigare än att läsa på om stadens historia
såhär i början...

Lycka till!

