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OPORTUNITATS DE MOBILITAT 
EUROPEA 

TEMA TERMINI 

BEQUES DE PRÀCTIQUES 

Pràctiques al Centre Europeu de prevenció i control de malalties (ECDC) [+] 

El Centre europeu de prevenció i control de malalties ofereix pràctiques de 3 a 6 mesos. 

S’ha de tenir un grau universitari i un alt nivell d’anglès. 

30 de gener de 
2014 

Beques Google per a estudiants en periodisme [+] 

Google ofereix beques per a estudiants de periodisme. Les beques tenen com a objectiu 

donar l’oportunitat a futurs periodistes treballar durant l’estiu en les següents 

organitzacions: Center for Investigative Reporting, Committee to Protect Journalists, 

Investigative Reporters & Editors/Computer Assisted Reporting, etc. 

31 de gener de 
2014 

Pràctiques a la Comissió Europea [+] 

La Comissió Europea ofereix pràctiques remunerades d’àmbit general i per a traductors. 

Es requereix tenir un títol universitari almenys de 3 anys i tenir un alt nivell de francès, 

anglès o alemany. 

3 de febrer de 
2014 

VOLUNTARIAT INTERNACIONAL EN EMPRESA (VIE) [+] 

El Voluntariat Internacional en Empresa (VIE) és un programa francès de mobilitat internacional per a joves 
d’entre 18 i 28 anys que consisteix en una estada professional remunerada. Està gestionat per UBIFRANCE, 
agència francesa que té com a objectiu el desenvolupament internacional de les seves empreses. Les 
pràctiques professionals poden englobar sectors molt diversos: comptabilitat, mecànica, electrònica, 
telecomunicacions, informàtica, turisme, recursos humans... El voluntari/a internacional rep cada més una 
remuneració econòmica fixada en funció del país de destí independent de la seva qualificació professional i 
té una durada d’entre 6 i 24 mesos. 

Junior business manager, Bèlgica, abril 2014-15 [+] 

L’empresa Cream Consulting especialitzada en comerç i tecnologia de la innovació 

ofereix una plaça per a un Junior Business manager que tindrà com a tasques 

reclutament i selecció, identificació i desenvolupament de nous projectes, etc. Es 

requereix tenir una carrera en enginyeria (preferentment especialista en la tecnologia de 

la informació) o un diploma d’una escola de comerç. S’ha de tenir un nivell alt d’anglès.  

No especificat 

Comercial, Suïssa, març 2014 a set 2015 [+] 

L’empresa Agence ADP especialitzada en màrqueting operacional ofereix una plaça de 

comercial. Entre altres requisits s’ha de tenir un diploma d’una escola de comerç, 

l’especialització en art serà valorada i cal saber parlar anglès.  

No especificat 

http://www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/Traineeships.aspx
http://www.google.com/get/journalismfellowship
http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm
http://www.civiweb.com/international/ES/vie.aspx
http://www.civiweb.com/FR/offre/62309.aspx
http://www.civiweb.com/FR/offre/60605.aspx
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Tècnic de projectes europeus, Bèlgica, abril 2014-15 [+] 

L’empresa Denred ex new services holding ofereix una plaça de tècnic de projectes 

europeus per cercar finançaments europeus i fer-ne el seguiment. Es requereix un Màster 

en Afers europeus o gestió de projectes, experiència en la recerca de finançament, un 

excel·lent nivell d’anglès i un bon nivell de francès o de castellà seran ben valorats.  

No especificat 

BEQUES D’ESTUDI 

Formació Dual career(BY), Alemanya [+] 

Carrer (BY) organitza els propers 14 i 15 de gener sessions informatives sobre la 

formació dual a Alemanya. Es dirigeix a joves d’entre 18 i 35 anys, graduats escolar 

(obligatori) sense estudis de formació dual. 

Màxim fins al 3 
de gener de 

2014 

Formació dual, Alemanya [+] 

El SOC, a través d’EURES, col·labora amb el Servei Públic d’Ocupació Alemany (ZAV) 

per a la preselecció i difusió de vacants en diferents especialitats de Formació Dual en 

Alemanya. Concretament, durant el proper mes de gener de 2014 es durà a terme la 

preselecció per a les regions alemanyes: Stuttgart (Baden Württemberg) i Hamburg i 

Heide. Aquest tipus de Formació Professional té una durada d’entre 2 i 3 anys i mig, i 

està adreçada a joves europeus en situació de desocupació d’entre 18 i 35 anys, que 

tinguin l’ESO o equivalent, i que com a mínim tinguin coneixements nivell A2 d’anglès o 

alemany. 

3 de gener de 
2014 

Beques Stevenson per estudiar a Escòcia 2014 [+] 

La Fundación The Stevenson Exchange Committee ofereix beques per estudiar a Escòcia 

per a estudiants de grau i postgrau menors de 25 anys de qualsevol disciplina. La beca 

cobreix una estada d’un mínim de 4 mesos pel curs 2014-15. Es requereix un alt nivell 

d’anglès i tenir un contacte previ amb alguna universitat escocesa. 

24 de gener de 
2014 

Beques per estudiar a Islandia [+] 

El Ministeri d’Educació islandès i l’Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies ofereixen 

beques per estudiar a la Universitat de Reykjavík per estades de 8 mesos. Es requereix 

haver completat almenys un o dos anys acadèmics d’estudis universitaris i es dóna 

prioritat a candidats que tinguin coneixements d’islandès i als menors de 35 anys. 

1 de febrer de 
2014 

Ajudes per investigar a Espanya i a l’estranger [+] 

La Fundació Alicia Koplowitz ofereix beques per investigar a Espanya i a l’estranger. Es 

dirigeixen a aquelles persones que estan en el seu últim any MIR o PIR i també les que 

hagin acabat la residència després de 2009. Les temàtiques de les ajudes són per a la 

formació avançada en psiquiatria i psicologia de la infància i adolescència; estades curtes 

d’especialització i investigació, psiquiatria de la infància i adolescència i neurociències del 

nen.  

15 de febrer de 
2014 

 

http://www.civiweb.com/FR/offre/62327.aspx
http://www.bbwbfz-seminare.de/index.php?id=511
http://www.oficinadetreball.cat/socweb/opencms/socweb_ca/_noticies/NEW_0350.html
http://www.britishcouncil.org/spain/scholarships-uk-study
http://www.britishcouncil.org/spain/scholarships-uk-study
http://www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en
http://www.fundacionaliciakoplowitz.org/actividad-medico-cientifica/convocatorias-ano-2014
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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 UE o països veïns. El programa inclou allotjament, 
manutenció, assegurança, diners per a despeses bàsiques i curs de llengua. 

Servei de Voluntariat Europeu a Moldàvia [+] 

L’associació moldava ADVIT ICYE Moldova ofereix un voluntariat d’un any. El voluntari 

treballarà temes d’art i cultura al Center for Contemporary Art de Chisinau.  

25 de gener de 
2014 

Servei de Voluntariat Europeu a Alemanya [+] 

L’associació alemanya JugendSozialwerk Nordhausen. EV ofereix un voluntariat d’un any 

per treballar amb infants. 

31 de gener de 
2014 

Servei de Voluntariat Europeu a Eslovàquia [+] 

L’associació eslovaca YMCA Slovakia ofereix un voluntariat de 12 mesos a Eslovàquia. El 

voluntari treballarà en les activitats que el centre dur a terme amb infants, adolescents i 

adults, la majoria amb procedència romanesa.  

31 de maig de 
2014 

OFERTES DE FEINA  

Plaça de guia turístic, Noruega [+] 

L’empresa noruega Voss og fjordane Guideservice AS ofereix places de guies turístics 

per a castellà parlants. Es requereix un alt nivell d’anglès i un tercer idioma. 

6 de gener de 
2014 

Contractació de personal per l’EPSO [+] 

L’Oficina Europea de selecció de personal (EPSO) obre una convocatòria per reclutar 

personal pels organismes de la Unión Europea en comptabilitat/gestió financera, 

economia/finances i temes jurídics. Els requisits s’han de consultar a la convocatòria. 

14 de gener de 
2014 

 

Places d’infermers/res, Holanda [+] 

L’empresa European Multi Talent Group BV ofereix 10 places per a infermers/es. Es 

requereix tenir la Diplomatura universitària en infermeria, la titulació generalista o amb 

especialitat, nacionalitat d’un dels països de la Unió Europea, nivell d’anglès o d’alemany 

B1 i 1 any d’experiència. 

21 de gener 

de 2014 

50 places de fisioterapeutes, França [+] 

Seleccion Emploi Europe ofereix més de 50 places per a fisioterapeutes titulats per 

diversos llocs de França. Entre altres, es requereix tenir un nivell B1 de francès. 

No especificat 

 

http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=center-for-contemporary-art
http://www.youthnetworks.eu/ShowOrganisation.aspx?Organisation=advit-icye-moldova
http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=kindergarten-domschlosschen
http://www.youthnetworks.eu/ShowOrganisation.aspx?Organisation=jugendsozialwerk-nordhausen-ev
http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=volunteer-in-roma-dropin-centre-slovakia
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferNor3dic_Guias_Voss_6ene.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:355A:0001:0009:ES:PDF
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferHolan12Dic_Enfermeros.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran2Dic_Seleuropa_Fisios.pdf
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Places de Mecànics per camions, França [+] 

El Servei d’Ocupació francès ofereix diverses places per treballar com a mecànic de 

camions. Es requereix una experiència de 3 anys com a mínim i tenir unes nocions de 

francès. 

No especificat 

Places per a Infermers/res, Regne Unit [+] 

Al Regne Unit s’ofereixen places d’infermers/res a diversos llocs del Regne Unit. S’ha de 

consultar cada convocatòria per esbrinar els requisits. 

Depèn de la 
convocatòria 

Places de xofer de camions, Àustria [+] 

L’empresa Mondial Recruting ofereix places per a xofer de camions. El contracte inclou 

una primera fase de formació amb un curs intensiu d’alemany de 10 setmanes. Entre 

altres es requereix tenir el Carnet C+E per remolc i tràiler i el carnet D serà valorat. 

No especificat 

Selecció de titulats d’FP grau mig o superior, Alemanya [+] 

L’empresa Riha Wesergold ofereix places per a mecatrònics, electricistes, especialistes en 

tecnologia de sucs de fruita i especialistes en tecnologia alimentària amb entrevista de 

selecció la planta de Agrozumos (Lekunberri- Navarra). Es requereix tenir un grau mig o 

batxillerat i un nivell B1 d’anglès. 

No especificat 

 

BEQUES ARTISTIQUES 
 

Beques en Media Art, pel desenvolupament d’obres a Alemanya [+] 

La Foundation of Lower Saxony ofereix beques per a què artistes desenvolupin les seves 

obres en el camp del videoart. Internet, so, instal·lacions audiovisuals i totes aquelles 

manifestacions que poden ser catalogades com media art. 

16 de febrer 

de 2014 

OPORTUNITATS DE MOBILITAT 
INTERNACIONAL 

BEQUES D’ESTUDIS Termini 

Beques “Estudia a Canadà”, realització d’un any acadèmic escolar al Canadà [+] 

El Programa "Beques Estudia a Canadà" concedeix 100 beques a estudiants de 4rt ESO 

de Centres Educatius Espanyols, perquè desenvolupin un any acadèmic a una institució 

educativa del Canadà. Aquest programa està promogut per la Fundació Amancio 

Ortega i pretén promoure l’aprenentatge de la llengua anglesa a partir d’una immersió 

total.  

7 de febrer del 
2014 

 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran29Nov_Mecaniciens_poids_lourds.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/reino_unido.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAus16dic_Camionero.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl29nov_RihaWesergoldGradomediosuperior.pdf
http://www.edith-russ-haus.de/en/stipends/stipends/current.html
http://www.becasestudiaencanada.org/
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Beques per estudis de postgrau, Nou Mèxic [+] 

La Universitat de Nou Mèxic (UNM) ofereix beques per estudis de postgrau a “Smart 

Grid”. Es dirigeix a llicenciats o titulats de grau de nacionalitat espanyola preferentment 

d’enginyeria de telecomunicació, industrial, informàtica ciències exactes. Es requereix un 

alt nivell d’anglès escrit i parlat. 

15 de febrer de 

2014 

Beques de màster a Estats Units [+] 

La Fundació Iberdrola ofereix beques per estudiar un màster en energies i medi ambient 

a Estat Units. Es requereix ser llicenciat o titulat de grau amb nacionalitat espanyola o 

estatunidenca. Entre altres avantatges la beca cobreix la matrícula a la universitat. 

27 de febrer de 
2014 

Programa de mobilitat Associació Universitària Iberoamericana de Postgrau [+] 

L’Associació d’Universitats Iberoamericanes de Postgrau (AUIP) ofereix beques per 

promoure i afavorir la mobilitat acadèmica internacional entre associacions vinculades a 

aquesta organització. Es dirigeix a professors i investigadors, gestors de programes de 

postgrau i doctorat, estudiants de postgrau i doctorat i interessats en cursar màsters o 

doctorats. La beca cobreix el desplaçament internacional sobre un quantia de 1.200 

euros. 

27 de març de 
2014 

Beca d’investigació postdoctoral a NYU Abu Dhabi University [+] 

El Departament de Ciències Socials de la Universitat de Nova York a Abu Dhabi 

concedeix beques d’investigació post doctorals que s’iniciaran al setembre del 2014. Les 

beques es concedeixen en el camp de l'economia, les ciències polítiques i la investigació 

social i de política pública. Els sol·licitants han d'haver finalitzat el seu doctorat en els 

últims tres anys. La beca té una duració de tres anys acadèmics. Els candidats han de 

presentar Currículum Vitae, declaració d'interessos d'investigació i docència i 

publicacions realitzades en l’àmbit.  

Fins que 
s’esgotin 

places 

Beques de formació en el sector de l’automoció a diferents llocs al món [+] 

AIC-Automotive Intelligence Center llança la tercera edició del Programa de Beques de 

formació en d'automoció amb l’objectiu de potenciar el coneixement dels futurs 

professionals. Les beques permeten als participants formar-se i adquirir experiència real i 

currículum. Estan dirigides, principalment a llicenciats en enginyeria, empresarials, 

econòmiques o màrqueting. Després d’una formació d’un any específica en el sector (1 

any en el país d’origen i un altre en centres a l’estranger) s’optarà per una beca de 

pràctiques en països emergents com : Xina, Mèxic, Romania o Polònia, entre altres.  

Fins que 
s’esgotin 

places 

BEQUES DE PRÀCTIQUES REMUNERADES  
 

Pràctiques a l'Observatori de la Llengua Espanyola i Cultures Hispàniques als 

EUA[+] 

La Fundació Rafael del Pino concedeix una beca d’un any de durada a l'Observatori de 

la Llengua Espanyola i Cultures Hispàniques a l'Institut Cervantes dins de l’Universitat de 

Harvard. L'Observatori és un espai per a l’estudi, l'anàlisi i el diagnòstic de la situació de 

9 de gener del 
2013 

http://www.fundacioniberdrola.org/webfund/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESFUNAREFEICPAMX
http://www.fundacioniberdrola.org/webfund/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESFUNARESOSABUSA12
http://www.auip.org/index.php/es/component/content/article/680-becas
http://oportunidadeuropa.com/trabajo/postdoctoral-researcher-positions-at-nyu-abu-dhabi-university
http://oportunidadeuropa.com/trabajo/postdoctoral-researcher-positions-at-nyu-abu-dhabi-university
http://oportunidadeuropa.com/becas/becas-aic-para-formarse-en-el-sector-automovilistico
http://www.frdelpino.es/beca-rafael-del-pino-en-el-observatorio-de-la-lengua-espanola-y-las-culturas-hispanicas-de-los-estados-unidos-del-instituto-cervantes/
http://www.frdelpino.es/beca-rafael-del-pino-en-el-observatorio-de-la-lengua-espanola-y-las-culturas-hispanicas-de-los-estados-unidos-del-instituto-cervantes/
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la llengua espanyola als EEUU i al món. La candidatura és oberta a espanyols, 

iberoamericans, o nord americans sense límit d’edat. Cal acreditar coneixements de la 

llengua anglesa de nivell B2. La dotació consisteix en una borsa de 1.000€ pel viatge i 

una beca mensual de 2.038€ bruts.  

Becas Deloitte - Global Internship Program [+] 

Deloitte és una firma de serveis professionals que assessoren a les seves empreses 

clients sobre com dur a terme una pràctica de negoci responsable i rendible, mantenint 

l’equilibri social mediambiental i financer. El Global Internship Program que ofereix 

l’oportunitat de tenir un primer contacte amb el món professional en un ambient nacional i 

internacional. La beca té una duració de 6 mesos i té lloc en alguna de les seves seus 

internacionals i a Espanya. És necessari ser estudiant de penúltim curs de les titulacions 

en ADE, economia, dret i enginyeries, tenir bon coneixements de l’idioma del país de 

destí i domini de l’anglès.  

20 de gener de 
2014 

Pràctiques al Banc Mundial [+] 

El Banc Mundial ofereix pràctiques de 4 mesos per a Washington, DC per a titulats de 

grau que continuen estudiant un màster o un doctorat. El programa de pràctiques cobreix 

els següents sectors: economia, finances, recursos humans, ciències socials, agricultura, 

medi ambient, desenvolupament del sector privat, etc. S’ha de tenir un alt nivell d’anglès.  

31 de gener de 
2014 

VOLUNTARIAT INTERNACIONAL EN EMPRESA (VIE) [+] 

El Voluntariat Internacional en Empresa (VIE) és un programa francès de mobilitat internacional per a joves 
europeus d’entre 18 i 28 anys que consisteix en una estada professional remunerada. Està gestionat per 
UBIFRANCE, agència francesa que té com a objectiu el desenvolupament internacional de les seves 
empreses. Les pràctiques professionals poden englobar sectors molt diversos: comptabilitat, mecànica, 
electrònica, telecomunicacions, informàtica, turisme, recursos humans... El voluntari/a internacional rep cada 
mes una remuneració econòmica fixada en funció del país de destí independent a la seva qualificació 
professional i té una durada d’entre 6 i 24 mesos. 

Vacant en tècnic comercial a Shenzhen, Xina. Març 2014-2015[+] 

CELECT és una empresa de fabricació francesa dedicada al camp de vídeo, imatge i so. 

El candidat seleccionat serà l’encarregat de supervisar les accions realitzades en el 

territori xinès per l’empresa i garantir la relació en la tècnica i la qualitat entre França i la 

Xina. Es requereixen coneixements de xinès i francès i un bon nivell d'anglès. La 

formació s'imparteix almenys 1 mes a França. 

No especificat 

Vacant com administrador de sistemes i xarxa, WASHINGTON DC, EUA. Març  

2014- setembre 2015 [+] 

L’empresa Systar cerca responsable per a dur a terme   

la supervisió, el manteniment i l'evolució dels equips informàtics i del programari de 

l’empresa. Es requereix coneixements avançats d’informàtica: administració del sistema- 

Windows i Linux, gestor de copies de seguretat, coneixement d'eines d'auditoria i anglès 

fluid, servidor d'arxius.   

No especificat 

http://www.estufuturo.es/web/jobslist/detail/
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTJOBSNEW/0,,contentMDK:23124040~menuPK:8453546~pagePK:8453902~piPK:8453359~theSitePK:8453353,00.html
http://www.civiweb.com/international/ES/vie.aspx
http://www.civiweb.com/FR/offre/62265.aspx
http://www.civiweb.com/FR/offre/62241.aspx
http://www.civiweb.com/FR/offre/62241.aspx
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Enginyer comercial a Bonston, EUA. Abril 2014- Octubre 2015[+] 

Programari Horitzontal és un editor d'una nova generació de programari informàtica que 

cerca candidat per iniciar els passos comercials per obrir una filial de programari 

horitzontal als Estats Units. El candidat ajudarà a establir i mantenir una xarxa de socis 

en el mercat del país. Es requereixen coneixements comercials, formació en l’àrea de 

negocis i anglès fluid.  

 

 

No especificat  

RESIDÈNCIES ARTÍSTIQUES  

Beca de producció artística als Emirats Àrabs 

La Fundació Sharjah, establerta als Emirats Àrabs Units, ha anunciat la convocatòria del 

Programa de Producció de 2014, paràgraf Artistes, que treballin en l’escultura, mitjans de 

comunicació il·lustració etc. El premi té una dotació econòmica que ofereix suport per a 

beques i residències artístiques. Els candidats poden ser artistes de diferents disciplines 

que presentin projectes imaginatius i innovadors.  

31 de gener de 
2014 

OFERTES DE FEINA  

Global fellowship, Estats Units [+] 

El programa de beques IDEO.org permet a futurs líders dels sectors empresarials o 

socials passar un any treballant a temps complert sobre els reptes d’impacte social als 

Estats Units i en el món. S’ha de tenir un mínim de 5 anys d’experiència professional a 

temps complert o bé un títol acadèmic o professional relacionat amb alguna assignatura 

de la convocatòria I un nivell fluid en anglès. Els becaris reben 60.000 dòlars de 

setembre de 2014 a octubre de 2015. 

6 de gener de 
2014 

Aquest mes... Canadà  

Assistant mestre per educació especial [+] 

Charbonneau Public School ofereix una plaça d’assistent de mestre per educació 

especial. Entre altres requisits s’ha de tenir experiència en el treball amb alumnes 

autistes.  

9 de gener de 
2014 

Analista financer, Toronto [+] 

L’empresa Apa Canada Distributor LTD ofereix una plaça d’analista financer a Toronto. 

Entre altres requisits s’ha de ser diplomat en comerç internacional o finances.  

21 de gener de 
2014 

Educador per escola bressol en castellà, Calgary [+] 

S’ofereix una plaça d’educador per a escola bressol en castellà. Es requereix tenir el títol 

que permeti ensenyar a una escola bressol. 

No especificat 

 

http://www.civiweb.com/FR/offre/62094.aspx
http://www.sharjahart.org/
https://www.ideo.org/fellows
http://jobsineducation.com/job_listing/special-education-teacher-assistants
http://www.find-a-job-canada.com/jobPostings9/11222013_16550.shtml
http://www.workingincanada.gc.ca/jobposting.do?searchstring=spanish+techar&action=Search&id=11492585&source=searchresults
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Dissenyador gràfic, Newmarket Ontario [+] 

L’empresa The UPS Store ofereix una plaça de dissenyador gràfic. Es requereix 1 o 2 

anys d’experiència mínima. 

No especificat 

Responsable bilingüe de venda, Montréal [+] 

Air Canada ofereix places de responsable bilingüe de venda en un dels centres telefònics 

de l’empresa. Entre altres requisits es demana tenir un alt nivell de francès i d’anglès.  

No especificat 

INFORMACIÓ D’INTERÈS  

X Edició de las Beques Europa per preuniversitaris 

L’objectiu del programa es promoure els alumnes preuniversitaris amb més talent a 

Espanya coneixements del què significa ser universitari a l’Europa actual i premiar i 

potenciar les seves capacitats. Durant 20 dies els 50 seleccionats emprendran un viatge 

per diferents universitats. Cal estar inscrit a 1r de batxillerat en el moment de la 

convocatòria.  

13 de gener del 
2014 

 

Altres pàgines de recerca de feina a Canadà 

www.find-a-job-canada.com 
http://jobsineducation.com  
www.workingincanada.gc.ca 
www.jobsincanada.com  
www.jobzilla.ca  
www.simplyhired.ca  
www.jobboom.com  
www.find-a-job-canada.com/employee.html  
 

 

Cine train Rússia, candidats per la realització d’un documental [+] 

Cinetrain és un esdeveniment de cinema únic. Reuneix cineastes professionals joves d'arreu del món a 

participar en una aventura emocionant en tren per un recorregut que inclou les ciutats de Moscou, Grozni, 

Orenburg, Surgut i Salejard. Els candidats han de tenir un títol o ser estudiant d’últim any de les àrees de 

cinema documental, direcció, fotografia, edició, disseny de so o animació. Es requereix un nivell fluid 

d’anglès i haver treballat en un curtmetratge i/o haver rebut un premi internacional o haver treballat en una 

pel·lícula de 60 minuts de durada mínima. Es proporciona les despeses d’allotjament, manutenció i el 

transport durant el projecte. Tens fins al 4 de gener per presentar la teva candidatura.  

Ruta Quetzal 2014 a Perú [+] 

El BBVA organitza cada any la Ruta Quetzal, un viatge que combina l’educació, el intercanvi cultural i 

l’aventura. Enguany la ruta es farà a Perú i hi pots participar com a participant o com a monitor. Entre altres 

requisits els participants han d’estar cursant estudis d’ensenyament mitjà o secundària i els monitors han de 

tenir entre 24 i 28 anys. Tens fins al 14 de febrer de 2014 per fer la teva inscripció. 

 

http://www.canadajobs.com/canadajobs/jobs/jobdetails.cfm?posting=4520570
http://www.jobboom.com/fr/description-de-poste/vente-achat-service-a-la-clientele/agents-bilingues-de-ventes-et-service-centre-telephonique/region-de-montreal/air-canada/2008927
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/x-edicion-de-las-becas-europa-para-preuniversitarios
http://www.find-a-job-canada.com/
http://jobsineducation.com/
http://www.workingincanada.gc.ca/
http://www.jobsincanada.com/
http://www.jobzilla.ca/
http://www.simplyhired.ca/
http://www.jobboom.com/
http://www.find-a-job-canada.com/employee.html
http://cinetrain-project.com/
http://www.rutabbva.com/
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CAMPS DE TREBALL 

Camps de Solidaritat SETEM 2014 [+] 

SETEM Catalunya ofereix camps de solidaritat a 14 països d’Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina. S’ha de tenir 

com a mínim 18 anys, disponibilitat per participar en les jornades formatives prèvies al viatge i ser soci de 

SETEM. 

XERRADES I TALLERS  

 

ACTIVITAT DIA I HORA LLOC 

TALLERS XARXA EUROPA JOVE   

Conèixer gent i practicar idiomes 

T'agradaria millorar els teus coneixements d’idiomes? 
En aquesta xerrada descobriràs  les diferents 
alternatives que ofereix la comarca del Barcelonès 
per aprendre idiomes de forma gratuïta. Cal reservar 
plaça. 
 
 

16 de gener 

Centre de producció 
Cultural i Juvenil Polidor 
Pl. Guillermo Vidaña, s/n 
08930  
Sant Adrià de Besòs  
Telèfon: 934627446 

Treballar i viure al Regne Unit. 

El Centre Europa joves ofereix una sessió informativa 
de recursos per marxar al Regne Unit. Cal reservar 
plaça. 
 
 

20 de Gener 

Escola Oficial d'Idiomes 
de Badalona 
Avinguda Marquès de 
Mont-roig, 237 
Badalona  

Mou-te pel món i practica la solidaritat; Un 

voluntariat de llarga durada en països en vies de 

desenvolupament 

En aquesta xerrada t’explicaran el que has de saber 
si vols realitzar un voluntariat de llarga durada en 
països en vies de desenvolupament. Cal reservar 
plaça. 
 

22 de gener 

Centre Europa Jove 
C/Sant Jeroni,1-3 
08923 Santa Coloma de 
Gramenet 

Mou-te pel món i practica la solidaritat; Coneix 

diferents experiències del voluntariat 

internacional 

Es realitzarà una taula d’intercanvi d’experiències 

sobre diferents formes de realitzar un voluntariat 

internacional. A més, exvoluntaris comparteixen amb 

vosaltres la seva experiència. 

22 de Gener 

EOI Hospitalet 
C/Oriental, 21 
08906 L'Hospitalet de 
Llobregat 

 

  

http://www.setem.org/site/cat/camps/destinacions-2014/
http://www.barcelonesjove.net/info/agenda/apr%C3%A8n-idiomes-con%C3%A8ixer-gent-i-practicar-idiomes
http://www.barcelonesjove.net/info/agenda/treballar-lestranger-treballar-i-viure-al-regne-unit-1
http://www.barcelonesjove.net/info/agenda/mou-te-pel-m%C3%B3n-i-practica-la-solidaritat-un-voluntariat-de-llarga-durada-en-pa%C3%AFsos-en--0
http://www.barcelonesjove.net/info/agenda/mou-te-pel-m%C3%B3n-i-practica-la-solidaritat-un-voluntariat-de-llarga-durada-en-pa%C3%AFsos-en--0
http://www.barcelonesjove.net/info/agenda/mou-te-pel-m%C3%B3n-i-practica-la-solidaritat-un-voluntariat-de-llarga-durada-en-pa%C3%AFsos-en--0
http://www.barcelonesjove.net/info/agenda/mou-te-pel-m%C3%B3n-i-practica-la-solidaritat-coneix-diferents-experi%C3%A8ncies-del-voluntariat-0
http://www.barcelonesjove.net/info/agenda/mou-te-pel-m%C3%B3n-i-practica-la-solidaritat-coneix-diferents-experi%C3%A8ncies-del-voluntariat-0
http://www.barcelonesjove.net/info/agenda/mou-te-pel-m%C3%B3n-i-practica-la-solidaritat-coneix-diferents-experi%C3%A8ncies-del-voluntariat-0
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ALTRES TALLERS D’INTERÈS   

Treballar com a infermer/a a Alemanya 

Estudies i/o treballes com a infermer/a? Parles 

alemany o anglès? Informa’t de com gestionar la teva 

candidatura per treballar a Alemanya (carta de 

presentació, elaboració de CV, enfocar l’entrevista de 

treball, etc.).  

Inscripció: enviar CV en anglès i/o alemany en format 
Europass (amb foto formal) a 
eures.seleccio.soc@gencat.cat indicant a l’assumpte 
“TALLERS ALEMANYA”. 
 
Per +info consultar el document adjunt. 
 
A càrrec del Servei Federal de Treball d’Alemanya i 
de l’EURES 
 

13 de febrer 
Hora: 10 h 

Xarxa Eures 
Data límit per presentar la 

candidatura:  

31 de gener de 2014. 

 
 

ASSESSORIES PERSONALITZADES 
Amb cita prèvia, pots demanar una assessoria personalitzada en mobilitat internacional a: 

BARCELONA 

Dilluns 10.30 a 13.30 h 
Punt d’Informació Juvenil Sants-Montjuïc 
Casa del Mig-Parc de l’Espanya Industrial 
C. Muntadas, 5 
Tel. 932 914 254 / elpunt@bcn.cat  

Dijous 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 

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

Dimarts 17 a 20 h 
Punt d’Informació Juvenil Garcilaso-Sant Andreu 
Espai Jove Garcilaso 
C. Garcilaso, 103  
Tel. 932 562 959 / pijgarcilaso@bcn.cat   

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 

CIAJ  
C. Sant Oleguer, 6-8 
Tel 934 422 939 / ciaj@bcn.cat  

Dimecres 17 a 20 h  
Punt d’Informació Juvenil Sarrià-Sant Gervasi  
Casal de Joves Casa Sagnier 
C. Brusi, 61 
Tel. 934 140 195 / informaciojoves@casasagnier.net 

 

mailto:elpunt@bcn.cat
https://correu.bcn.cat/owa/redir.aspx?C=G7Z1XOJ780u_tft_dFjwc71GoYp1BdBIBLO1fudGwhZKI9c_k3aAyWJ7RUXCfdCofuSSkqQgZyE.&URL=mailto%3ainfo%40elpuntdegracia.org
mailto:pijgarcilaso@bcn.cat
mailto:pijsantmarti@bcn.cat
mailto:ciaj@bcn.cat
mailto:informaciojoves@casasagnier.net
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BARCELONÈS 

Dilluns 16 a 20 h i dimecres 12 a 20 h 
Oficina Jove d’Emancipació 
Casa dels 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  

 
OJE Oficina Jove d’Emancipació 
C. Àngel Guimerà 36, Esplugues de Llobregat 
Tel. 661 587 690 / jove.emancipacio@esplugues.cat 
 Dilluns de 17 a 20 h  

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

 

mailto:mobilitatjove@l-h.cat
mailto:europajove@barcelones.cat
mailto:europajove@barcelones.cat
mailto:cirej@barcelonesjove.net

