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OPORTUN ITATS D E
MOBIL ITAT EUROPEA
TEMA

TERMINI

BEQUES DE PRÀCTIQUES REMUNERADES
Pràctiques al Defensor del Poble Europeu
El Defensor del Poble Europeu ofereix pràctiques remunerades per un període d’entre 4 a
11 mesos. Es dirigeix a estudiants o titulats en dret i s’ha de tenir un alt nivell d’anglès i
de francès.

1 d’agost de
2013

Pràctiques de traducció al Parlament europeu
El parlament europeu ofereix d’1 a 3 mesos de pràctiques remunerades per a traductors.
Les pràctiques tindran lloc a Luxemburg i es dirigeixen en particular a aquelles persones
que han de realitzar unes pràctiques dins dels seus estudis.

15 d’agost de
2013

Pràctiques Leonardo Da Vinci
La Universitat de Navarra ofereix 75 beques de pràctiques dins del programa Leonardo
Da Vinci. Entre altres requisits s’ha de ser titulat universitari (diplomat, llicenciat, enginyer
tècnic, arquitecte o graduat) de qualsevol universitat espanyola publica o privada.

No especificat

Recull de pràctiques a organismes europeus i internacional
La Fàbrica Cultural ens ofereix un recull de pràctiques remunerades i no remunerades
que es poden fer a organismes europeus I internacionals.

Diversos

BEQUES D’ESTUDI
Beques d’art contemporani
La Fundació Miró de Mallorca convoca 6 beques d’art contemporani per a joves artistes.
Una de les beques inclou residència d’artista, formació i participació al Slade School of
Fine Arts de la University College (Londres).

31 de juliol de
2013

Beques per a cursos intensius d’alemany a Alemanya:
El Centre d'Informació del DAAD (Servei Alemany d'Intercanvi Acadèmic) a Espanya
ofereix beques per cursos Intensius d'alemany a Alemanya. La durada de la beca serà de
dos mesos. Poden accedir a la beca estudiants universitaris (amb excepció de Filologia
Alemanya, alemany com a Llengua Estrangera i Traducció i Interpretació amb Alemany),
que tinguin cursant un mínim de dos anys, així com treballadors de l’àmbit universitari i
doctorants. Cal tenir un mínim del nivell B1 i un màxim de B2 d’alemany.
La beca té una dotació de 1.300€ més 1000 per les despeses del curs.

1 de desembre
de 2013
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SERVEI DE VOLUNTARIAT EUROPEU
El Servei de Voluntariat Europeu és un programa de la Unió Europea que permet a joves d’entre 18 i 30
anys fer un voluntariat de 6 a 12 mesos en un país de la Unió Europea o països veïns. El programa inclou
allotjament, manutenció, assegurança, diners per a despeses bàsiques i curs de llengua.
Servei de Voluntariat Europeu a Holanda
L’associació holandesa Atlantic Bridge ofereix 8 places de voluntariat de 10 mesos per
treballar en les activitats de l’associació.
Servei de Voluntariat Europeu a Polònia
L’associació polonesa Fundacja Mobilni Polacy ofereix 7 places de voluntariat d'1 any per
treballar amb persones amb discapacitats.
Servei de Voluntariat a Hongria
L’associació hongaresa For Cultural Life Non Profit Organization ofereix un voluntariat de
6 mesos per cuidar d’animals.

15 de juliol de
2013

26 de juliol de
2013

1 d’octubre de
2013

ALTRES VOLUNTARIATS I CAMPS DE TREBALL
Camp de treball a França
El Yoling Club de Peillac organitza un camp de treball de 2 setmanes del 10 al 23 de juliol
sobre la restauració de vaixells de fusta. La inscripció costa 150 euros i l’allotjament és en
un càmping. S’ha de tenir més de 18 anys

Fins que
s’esgotin les
places

Camps de treball a França
L’associació francesa Chantiers de Jeunes Provence Côte d’Azur proposa diversos
camps de treball per a joves d’entre 14 i 17 anys. Es treballa pel matí i a la tarda es fan
activitats a l’aire lliure. La inscripció costa 390 euros.

Fins que
s’esgotin les
places

Camps de treball 2013
Els camps de treball internacionals són estades d’estiu, en què es combinen activitats
lúdiques i de lleure, es col·labora al mateix temps en un projecte; realitzant tasques de
servei a la comunitat, ja sigui ajudant persones, tasques de protecció de la natura,
intervencions en el patrimoni, festivals o tasques de tipus arqueològic (entre d’altres).

Fins que
s’esgotin les
places

Campament d’estiu internacional a Itàlia
L’Archeoclub di Campobello di Licata (a Sicília) ofereix campaments d’estiu amb
l’arqueologia com a temàtica. S’adreça a acadèmics, estudiants, voluntaris, aficionats...
d’entre 18 i 35 anys. Els menors poden participar-hi només amb l’autorització dels pares i
l’aprovació de part de l’organització desprès d’una entrevista per Skype. Els idiomes del
camp són l’anglès i l’italià. La quota d’inscripció per 1 setmana és de 350€, per 2 de 600€,
per 3 de 750€ i per 4 de 800€.

Fins que
s’esgotin les
places
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Camp de treball “Stara planina”, Sèrbia
L’organització sèrbia Pirot E Publika proposa un camp de treball a Sèrbia enfocat a
l’educació no formal, l’ecologia, la sostenibilitat, la permacultura i la preservació d’àrees
rurals. Els participants han de pagar el viatge i una inscripció de 50€ per 10 dies de camp.
També hauran d’enviar a l’organització una carta de motivació. Tindrà lloc a la
municipalitat de Pirot (Sèrbia) del 13 al 24 de juliol. L’allotjament serà a l’escola del poble.

No especificat

OFERTES DE FEINA
Tu primer trabajo Eures
Tu primer trabajo Eures és un projecte pilot per donar suport financer a joves d'entre 18 i
30 anys en la recerca de feina en un país de la UE diferent del de residència, i a
empreses interessades en la contractació de treballadors procedents d'altres països de la
UE. S’ha de tenir entre 18 i 30 anys, estar inscrit com a demandant d'ocupació al Servei
Públic d'Ocupació, haver estat seleccionat en un procés realitzat per la Xarxa EURESEspaña i tenir nacionalitat de qualsevol dels països de la Unió Europea o resident de
manera legal a qualsevol país de la Unió Europea. El lloc de treball per al qual es realitza
l'entrevista o al qual s'incorporarà ha de ser localitzat en un país de la Unió Europea
diferent del de residència.

No especificat

On cercar feina al Regne Unit a l’estiu?
Aquest article ens ofereix enllaços a cadenes de restaurants, fast food, catering,
supermercats on cercar feina a l’estiu al Regne Unit.

Diversos
terminis

Oferta d’infermeres, d’Au Pair, i de cangurs al Regne Unit
L’empresa anglesa Carelikeme ofereix 10 places d’infermeres, Aupair i cangurs. Es
requereix tenir experiència d’entre 2 a 5 anys amb nens com a mestre, monitor esportiu o
d’oci, cangurs, infermeria de pediatria o neonatologia. Has de tenir un nivell d’anglès
bàsic.

No especificat

Oferta de professor de castellà a Mayotte
No especificat
El vice-rectorat de Mayotte ofereix una plaça per a un professor de castellà.
Oferta de professor de castellà, Holanda
La International Business School (IBS) d’Amsterdam ofereix una plaça de professor de
castellà. S’ha de tenir un alt nivell d’anglès.

No especificat

Ofertes en el sector de la restauració
L’hotel-restaurant Hameau Albert 1r de Chamonix recluta urgentment un chef de partie,
commis de cuisine i commis de salle. Contracte en CDD o CDI, possibilitat d’allotjament.
Per presentar la teva candidatura envia el teu CV a embauche@hameaualbert.fr.

No especificat

MOBILITAT INTERNACIONAL
Butlletí quinzenal Núm.: 42: Juliol de 2013.

Ofertes de feina i de practiques al Banc Central Europeu
El banc Central Europeu ofereix diversos llocs de feina i de pràctiques per treballar entre
altres com a economista. Els requisits canvien segons l’oferta.

Diversos
terminis

INFORMACIÓ D’INTERÈS
Vídeos sobre la mobilitat europea “Euromobility”
Aquest concurs premiarà vídeos originals i creatius que mostren experiències de mobilitat. Hi pot participar
qualsevol estudiant europeu que hagi participat en algun programa europeu com a Leonardo Da Vinci,
Erasmus, Servei de Voluntariat Europe, etc. Per a cada categoria hi haurà 3 premis i es convidaran els
guanyadors a Brussel·les. Les candidatures s’han de presentar abans del 31 d’agost de 2013.
Beques 2013
La pàgina Becas 2013 t’ofereix un ventall de beques que pots sol·licitar tan a Europa com a fora d’Europa.

OPORTUN ITATS D E MOB ILITAT
I NTERNAC IONAL
BEQUES DE PRÀCTIQUES REMUNERADES

Termini

Beques d'investigació a Nova Zelanda
El govern nova zelandès dóna suport financer a estudiants de postgrau que busquen
títols de postgrau d'investigació en universitats de Nova Zelanda. Les prestacions de la
beca inclouen despeses de matrícula completa per 3 anys d'estudis de doctorat,
despeses de subsistència, assegurança de salut, despeses de viatge i subsidi
d’establiment. Entre d’altres requisits els estudiants han de tenir un brillant expedient
acadèmic i un nivell molt alt d’anglès.

15 de juliol de
2013

Programa Fellow Knight-Mozilla estàncies per programadors en redacció de
mitjans de tot el món
L’entitat Knight Foundation i Mozilla programa Bequest per a programadors. Es tracta
d’estàncies remunerades. Les redaccions en les quals es treballarà són New York Times,
Propublica, Texas Tribune, La Nacion, Ushahidi i Internews Kenya.

17 d’agost de
2013

Residència d’art a la Antàrtida 2013/2014.
La residència està convocada pel Ministerio Argentino de Relaciones Exteriores i per
institucions vinculades a l’art i la cultura. La convocatòria està obert a projectes de
cultura en totes les seves disciplines. La Residència es realitzarà en les bases
antàrtiques argentines de Marambio i Esperanza durant la campanya antàrtica d’estiu
(gener-març 2014). El període de duració de la Residència serà d’entre 25 a 40 dies. La

2 de setembre
de 2013

MOBILITAT INTERNACIONAL
Butlletí quinzenal Núm.: 42: Juliol de 2013.

temàtica dels projectes ha d’estar vinculada amb la preservació del medi ambient, la
tecnologia com a suport artístic serà un factor per la selecció. Els artistes seleccionats
formaran part de l’exhibició “Sur Polar, Arte en Antártica”
Beques residencials en humanitats en el centre nacional d’humanitat de EUA, 2014
El Centre Nacional d'Humanitats ofereix 40 beques residencials d'Estudis Avançats en
Humanitats per al període setembre 2014 a maig 2015. Els sol·licitants han de tenir
doctorat o credencials acadèmiques equivalents amb registre de publicació. Els
candidats aplicables són joves de qualsevol lloc del món. Han de tenir un nivell d’anglès
molt elevat.

1 d’octubre de
2013

Beques de creació de guió Chicuelo-Cuba
L’associació Hermanos Saíz, amb l’objectiu de promoure la creació de guions
audiovisuals de ficció promou les beques de creació Chicuelo. Podran participar-hi joves
de menys de 35 anys. Els interessats hauran de sol·licitar la beca presentant un projecte
de guió original, acompanyat de les dades de l’autor, i síntesi curricular. Es concediran 3
beques que inclouen el tràmit de visat i el pagament de 600 pesos cubans durant 6
mesos. Acabat el temps de l’estada l’autor haurà de presentar el guio acabat.

BEQUES D’ESTUDIS

31 d’octubre de
2013

Termini

Beques de la Direcció General de Traducció i interpretació
La Direcció General de Traducció i Interpretació de la Comissió Europea ofereix beques
per a estudiants de totes les disciplines que siguin acceptats en un curs de formació de
màster a temps complert en l’àmbit d’interpretació de conferències. La beca té un import
de 2400€ per aquells estudiants d’un estat membre i 1600 per estat no membre o
candidat.

16 de setembre
de 2013

OFERTES DE VOLUNTARIATS I CAMPS DE TREBALL
Voluntariat al Salvador en joventut infància i salut
Ranxo Taboga és un centre juvenil on es duen a terme diferents projectes relacionats
amb salut, música, literatura, artesania, esports, dansa, i la conservació del medi
ambient. El projecte accepta voluntaris sense formació motivats per treballar en infància i
adolescència i, tanmateix valora si pot aportar coneixements de medicina o de ciències
ambientals (per exemple aquells voluntaris que són els metges, poden involucrar-se en
la clínica més propera al centre ,treballant juntament amb metges salvadorencs). El
projecte garanteix allotjament, dos àpats al dia més una assignació setmanal de diners.
El viatge corre a càrrec dels voluntaris.

No especificat,
urgent.
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OFERTES DE FEINA
Treball a les Nacions Unides
Es convoca la convocatòria del programa Joves Professionals dirigits a menors de 32
anys interessats en treballar en el sistema de les Nacions Unides.
Els requisits per poder presentar les sol·licituds són tenir un títol de grau i un excel·lent
nivell d’anglès i francès. En aquesta edició, les àrees per a les quals podrà fer el examen
són: assumptes legals, informació pública i estadística. El departament de Recursos
Humans de les Nacions Unides seleccionarà als 40 espanyols més qualificats de cada
àrea. L’examen tindrà lloc a Madrid el 3 de desembre del 2013.

3 d’agost de
2013

AQUEST MÉS…. XILE
Coordinador de projectes de Cepal Naciones Unides
Cepal Nacions Unides té una vacant de coordinador de projecte. El coordinador té entre
algunes de les principals tasques l'elaboració, execució i avaluació dels programes que
du a terme l’entitat, la preparació d'informes especials i la realització d'anàlisis de
polítiques socials, preparar diversos documents escrits, com ara els informes de situació
i els informes de rendiment dels projectes, i coordinar les activitats relacionades amb el
pressupost i el finançament. Es requereix títol universitari (màster o equivalent) en
administració d'empreses i economia, cinc anys d'experiència rellevant amb
responsabilitat en el programa i la planificació de projectes, coneixements de la realitat
Llatina Amèrica. Cal dominar l’anglès, el francès i l’espanyol.

22 de juliol de
2013

Analista programador de Softek
Empresa Softtek, necessita contractar un analista programador amb almenys 2 anys
d'experiència en desenvolupament de llocs web transaccionals d'alt impacte, ASP.NET,
codificant en C i Visual Basic.NET, FRMK'S 1.1, 2.0, 3.0, 3.5, arquitectura orientada a
Serveis SOA, i altres competències en Enterprise Library i Blocs d'Aplicació, i
coneixement de Windows Communication Foundation (WCF).Interessats enviar CV
indicant en l'assumpte SC 107. Analista Programador

No especificat

Cap de sucursal a Santiago
Empresa especialista en productes i serveis relacionats amb la construcció, requereix
contractar enginyer Civil Industrial o Enginyer Comercial amb 2 a 4 anys d'experiència
laboral. L'ocupant del càrrec serà responsable d'administrar el funcionament de la
sucursal, atendre la cartera de clients, obrir nous negocis, controlar els processos.

A continuació et facilitem els principals buscadors de feina per a Xile
www.altillo.com/trabajo/trabajo_chi.asp (borses de feina generals i per sectors)
www.camacoes.cl/pages/viewfull.asp?CodArt=160
www.cruiseshipjobsdirectory.com/recruitment%20agents%20worldwide.htm#Chile
www.trabajo-social.net/2011/10/empleos-trabajador-social-chile.html
www.fabricacultural.com (beques i ofertes de feina)
http://trabajos.ingenieros.cl
Borses de feina on es necessiten diverses llengües
www.toplanguagejobs.com

No especificat
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www.lingua-jobs.com/language-jobs-in-chile-/

INFORMACIÓ D’INTERÈS
Concurs IASTE vídeos d’estudiants
S’invita als estudiants de tot el món a fer un vídeo de màxim 5 minuts que expliqui la
importància dels períodes de pràctiques a l’estranger, el valor de les xarxes internacionals
o per què el seu país és un bon lloc per fer un aprenentatge tècnic. Els vídeos han de ser
en anglès o bé subtitulats a l’anglès. Els tres vídeos seleccionats rebran un premi en
efectiu

31 d’octubre
de 2013
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A SSESSORIES PERSONALITZAD ES
Es poden demanar assessories personalitzades de mobilitat internacional amb cita prèvia:
ASSESSORAMENT MOBILITAT INTERNACIONAL BARCELONA
Dilluns 10.30 a 13.30 h
Punt d’Informació Juvenil Sants-Montjuïc
Casa del Mig-Parc de l’Espanya Industrial
C.Muntades, 5
Tel. 932 914 254 / elpunt@bcn.cat

Dijous 10.30 a 13.30 h

Dilluns 17 a 20 h
Punt 7- Punt d’Informació Juvenil d’HortaGuinardó
C.Horta, 71
Tel. 934 202 595 / punt7@punt7.org

Dimarts 17 a 20 h

Dimarts 17 a 20 h
Punt d’Informació Juvenil Sant Martí
Antena Clot - Camp de l'Arpa del Punt d’Informació
Juvenil Sant Martí
EAMP - Pl. Carme Monturiol, 10
Tel. 934 982 743 / pijsantmarti@bcn.cat

Divendres 10.30 a 13.30 h

Punt d’Informació Juvenil de Gràcia
Espai Jove La Fontana
C. Gran de Gràcia, 190-192
Tel. 933 681 005 / info@elpuntdegracia.org

Punt d’Informació Juvenil Garcilaso-Sant Andreu
Espai Jove Garcilaso
C. Garcilaso, 103
Tel. 932 562 959 / pijgarcilaso@bcn.cat
CIAJ
C. Sant Oleguer, 6-8
Tel 934 422 939 / ciaj@bcn.cat

Dimecres 17 a 20 h
Punt d’Informació Juvenil Sarriá-Sant Gervasi
Casal de Joves Casa Sagnier
C.Brusi, 61
Tel. 934 140 195 / informaciojoves@casasagnier.net
ASSESSORAMENT MOBILITAT INTERNACIONAL BARCELONÈS
Dilluns 16 a 20 h i dimecres 12 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació
Casa de Cargols
C.del Llobregat, 127-141, L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 487 372 / mobilitatjove@l-h.cat

Divendres de 17 a 20 h
Centre Polidor
Rambleta s/n, Sant Adrià de Besòs
Tel. 934 627 446 / europajove@barcelones.cat

Dilluns a dijous 17 a 20 h
Centre Europa Jove
Mas Fonollar
C.Sant Jeroni, 1-3, Santa Coloma de Gramenet
Tel. 933 850 550 / europajove@barcelones.cat

Dilluns i dimarts 17 a 20 h

Dilluns de 17 a 20 h
CIREJ
C. Francesc Layret, 61-71, 3ª, Badalona
Tel. 934 832 934 / cirej@barcelonesjove.net

OJE Oficina Jove d’Emancipació
C. Àngel Guimerà 36, Esplugues de Llobregat
Tel. 661 587 690 / jove.emancipacio@esplugues.cat

