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OPORTUNITATS DE MOBILITAT 
EUROPEA 

TEMA TERMINI 

BEQUES DE PRÀCTIQUES REMUNERADES 

Pràctiques a l’Organisme Internacional del Treball  

 

L’Organisme Internacional del Treball (OIT) ofereix pràctiques de 3 a 6 mesos a les seves 

oficines. Es requereix tenir interès en les activitats de l’organisme, ser estudiant de grau, 

postgrau o ser nou titulat d’alguna assignatura relacionada amb l’OIT i tenir un bon 

coneixement com a mínim de una de les llengües de treball de l’OIT (anglès, francès i 

castellà). 

 

+info: www.ilo.org/public/spanish/bureau/pers/vacancy/intern.htm#q2  

 

No especificat 

 

Recull de pràctiques a organismes europeus i internacional 

 

Fàbrica Cultural ens ofereix un recull de pràctiques remunerades i no remunerades que 

es poden fer a organismes europeus I internacionals. 

 

+info: http://bit.ly/Z4hCwe  

 

Diversos 

http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/pers/vacancy/intern.htm#q2
http://bit.ly/Z4hCwe
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Pràctiques remunerades d’opció general i de periodisme al Parlament Europeu 

El Parlament Europeu ofereix pràctiques de 5 mesos a titulats universitaris. Tenen com a 

objectiu permetre completar coneixements adquirits durant els estudis i familiaritzar-se 

amb l’activitat de la Unió Europea. 

+info: www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/007cecd1cc/Stages.html  

15 de maig de 

2013 

Beques Leonardo da Vinci - ADEIT 

 
Fundación Universidad Empresa de Valencia (ADEIT) ofereix beques Leonardo da Vinci 
per fer pràctiques de 26 setmanes a partir de setembre de 2013 a un país de la Unió 
Europea. S’adreça a titulats universitaris de qualsevol universitat que hagi finalitzat els 
estudis desprès del 16/06/2011 i abans del 01/07/2013, i que en l’actualitat no estiguin 
matriculats a cap universitat. Entre altres requisits, no s’ha de tenir experiència laboral i 
s’ha de tenir un bon nivell de l’idioma.  
 
+info:  
www.adeituv.es/becas-de-movilidad-europea/becas-leonardo/informacion-becas  
 

1 de juliol de 

2013 

Programa de pràctiques internacional de Deutsche Bahn AG a Alemanya  

 
La Deutsche Bahn AG ofereix pràctiques a estudiants d’enginyeria elèctrica, civil, de 
transport, mecànica, d’economia/ADE, informàtica, matemàtiques, logística, dret, 
psicologia... S’ha de tenir un nivell intermedi d’alemany i anglès, un bon coneixement de 
les eines de MS-Office, habilitats de comunicació i competència intercultural. 
 
+info: 
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/ale
mania.html (“International Internship Program at Deutsche Bahn”) 
 

Tot l’any 2013 

 

Programa Citius  

 

La Universitat Autònoma de Madrid i la Universitat Autònoma de Barcelona ofereixen un 

programa subvencionat que combina un pla de formació pràctica a empreses i un pla 

acadèmic de formació. Entre altres requisits, s’ha de tenir un títol universitari oficial, 

menys de 30 anys i més de 6 mesos d’experiència professional relacionada amb la 

titulació desprès d’haver acabat els estudis.  

 

+info: www.citius-uam.org  

 

Tot l’any 2013 

 

BEQUES D’ESTUDIS 

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). 

 

+info: http://miro.palmademallorca.es/pagina.php?Cod_fam=14 

 

31 de juliol de 

2013 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/007cecd1cc/Stages.html
http://www.adeituv.es/becas-de-movilidad-europea/becas-leonardo/informacion-becas
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/alemania.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/alemania.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl12nov_Practicas_DB.pdf
http://www.citius-uam.org/
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Beques de curta durada per a estudiants de doctorat i joves investigadors, 

Alemanya 

 

El Servei Alemany d’Intercanvis Acadèmics (DAAD) ofereix beques de curta durada a 

estudiants de doctorat i joves investigadors. Entre altres requisits, s’ha de tenir un 

excel·lent expedient acadèmic, no haver obtingut la última titulació universitària fa més de 

6 anys i tenir coneixements d’alemany. 

 

+info: www.daad.es/ (“Becas”) 

 

Diversos 

terminis 

 

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 a un país de la Unió Europea o països veïns. El programa inclou 
allotjament, manutenció, assegurança, diners per a despeses bàsiques i curs de llengua. 

Serveis de Voluntariat a Àustria 

 
L’associació austríaca Jugendinfo NÖ ofereix diverses places de voluntariat amb diverses 
durades i temàtiques. Treballar amb nens, comunicació, informació juvenils... 
 
+info: www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=jugendinfo-no  
www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=jugendinfo-no-30324 
www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=jugendinfo-no-30325  
www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=jugendinfo-no-30326 
www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=jugendinfo-no-30327 
www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=jugendinfo-no-30328 
 

1 de maig de 

2013 

Serveis de Voluntariat a Grècia 

 
L’organització grega Orfeas ofereix voluntariats de durades diverses a Grècia. Els 
voluntaris treballaran en les temàtiques següents: nens, medi ambient, comunicació i 
informació juvenil. 
 
+info: http://bit.ly/15m4g11  
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=34000335654 
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=34000335501 
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=34000334664 
 

Maig de 2013 

Servei de Voluntariat a Macedònia 

L’associació macedònia Mladiinfo FEJS MK ofereix un voluntariat de 10 mesos. El 

voluntari treballarà amb joves per l’organització de les activitats de l’entitat. Es requereix 

tenir algun tipus d’experiència en l’àmbit dels projectes juvenils internacionals. 

 

+info: http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=66000260386 
 

5 de maig de 

2013 

Servei de Voluntariat Europeu a Itàlia 

L’associació italiana Ii portico ofereix places de voluntariat per 9 mesos per treballar amb 
persones discapacitades i amb dificultats socials.  
 
+info: http://xurl.es/1iur8 

 

No especificat 

http://www.daad.es/
http://www.youthnetworks.eu/ShowOrganisation.aspx?Organisation=jugendinfo-no
http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=jugendinfo-no
http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=jugendinfo-no-30324
http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=jugendinfo-no-30325
http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=jugendinfo-no-30327
http://bit.ly/15m4g11
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=34000335654
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=34000335501
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=34000334664
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=66000260386
http://xurl.es/1iur8
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ALTRES VOLUNTARIATS I CAMPS DE TREBALL  

Voluntariat de drets humans a Bèlgica 

 

L’organització belga Youth Organization Democracy ofereix un voluntariat durant el mes 

de juliol. Els voluntaris participaran a les activitats del centre en temes de drets humans. 

Paguen l’allotjament, manutenció i el viatge. Només s’ha de pagar un 30% del viatge. 

 

+info: http://bit.ly/YO4qag 

 

10 de maig de 

2013 

 

Camps de treball 2013 

 
Els camps de treball internacionals són estades d’estiu en què es combinen les activitats 
lúdiques i de lleure tot col·laborant amb un projecte; realitzant tasques de servei a la 
comunitat, ja sigui ajudant persones, fent tasques de protecció de la natura, intervencions 
en el patrimoni, festivals o tasques de tipus arqueològic (entre d’altres). 
 
+info: http://xurl.es/pmik9 

 

 

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 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 €. 
 
+info: http://happening.kalat.org 
 

Fins que 

s’esgotin les 

places 

Eurocamp 2013, Alemanya 

 

L’organització alemanya Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt organitza un camp de 

treball a Magdeburg/ Sachsen-Anhalt (Alemanya) que reunirà 80 joves de més de 30 

països europeus diferents. Tindrà lloc del 28 de juliol al 18 d’agos,t i podran participar-hi 

joves de 18 a 25 anys. S’ha de tenir coneixements d’alemany. L’organització cobreix les 

despeses d’allotjament, manutenció i dóna una ajuda de 100 € per al viatge dels 

participants. Per realitzar la inscripció s’ha d’enviar un correu a evs@asociaciones.org.  

 

+info: www.eurocamp-agsa.eu  

 

14 de maig de 

2013 

 

 

  

http://www.youthnetworks.eu/ShowOrganisation.aspx?Organisation=youth-organization-democracy
http://bit.ly/YO4qag
http://happening.kalat.org/
http://www.eurocamp-agsa.eu/
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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 de 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. El camp tindrà lloc 

a la municipalitat de Pirot (Sèrbia) del 13 al 24 de juliol. L’allotjament es farà a l’escola del 

poble.  

 

+info: www.facebook.com/U.G.PEP / www.facebook.com/WorkCampStaraPlanina  

 

 

No especificat 

OFERTES DE FEINA Termini 

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 EURES-

España 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 a un país de la Unió Europea 

diferent del de residència.  

 

+info: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=es / 

www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/first_job/index.html 

 

No especificat 

Places de professors en seccions bilingües de castellà a Europa i fora d’Europa 

 
El Ministeri d’Educació ofereix places de professors en seccions bilingües de castellà a 
centres educatiu de Bulgària, Xina, Eslovàquia, Hongria, Polònia, República Txeca, 
Romania, Rússia i Turquia. Entre altres requisits, s’ha de tenir nacionalitat espanyola i la 
titulació requerida a la descripció de les places que es relacionen a l’annex de la 
convocatòria. 
 
+info: www.boe.es/boe/dias/2013/04/24/pdfs/BOE-A-2013-4348.pdf 
 

3 de maig de 

2013 

Borses de feina per l’Agència Europea del Medicament 

 
L’Agència Europea del Medicament ofereix places per a titulats en informàtica o en 
ciències de la computació. Es requereix experiència laboral prèvia en aquests àmbits. 
 

+info: http://bit.ly/13rXX8e 

 

10 de maig de 

2013 

Plaça de dissenyador gràfic a Regne Unit 

 
El European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) ofereix una plaça 
de dissenyador gràfic a Berkshire. S’ha de tenir un nivell alt d’anglès i coneixement de les 

 

15 de maig de 

2013 

http://www.facebook.com/U.G.PEP
http://www.facebook.com/WorkCampStaraPlanina
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=es
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/first_job/index.html
http://+info:%20www.boe.es/boe/dias/2013/04/24/pdfs/BOE-A-2013-4348.pdf
http://www.emea.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000442.jsp&mid=WC0b01ac058015cf83
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altres llengües de treball de l’empresa: francès o alemany.  
 
+info: http://bit.ly/17nbqyN 
 

Plaça de Network Coordinator a Brussel·les 

 
RESEO, la xarxa europea per estudis d’òpera i de dansa ofereix una plaça de Network 
Coordinator. Entre altres requisits, s’ha de tenir un nivell molt alt d’anglès i un alt nivell de 
francès i d’excel·lent competències en les IT. 
 
+info:  
http://reseo.org/article/recruitment-reseo-temporary-vacancy-network-coordinator  
 

17 de maig de 

2013 

Places de monitors de temps lliure amb certificat First a Portugal 
 
Tiempo Libre Iniciativass cerca monitors de temps lliure amb First Certificate d’anglès o 
acreditacions d’experts per treballar a l’estiu a campament de la província de Salmantina i 
Mira (Portugal).  
Els interessats han d’enviar el seu CV a la direcció tiempolibre@inicativass.es.  
 
+info: www.iniciativass.es 
 

No especificat 

Grups Facebook per cercar feina fora 

 

Aquest article ofereix un llistat de 40 pàgines i grups a Facebook que recopilen informació 

sobre feina, formació, allotjaments, contactes, noves experiències, idiomes...  

 

+info: http://bit.ly/17Dj1vY 
 

Diversos 

terminis 

Professor de biologia a França 

 
Una escola bilingüe internacional de Lió cerca professor de biologia per ensenyar en una 
escola secundària. S’ha de tenir experiència prèvia, un bon coneixement de francès i un 
bon nivell d’anglès.  
 
+info: http://trabajarporelmundo.org/profesor-de-biologia-en-francia / 
www.ombrosa.com 
 

No especificat 

Ofertes de feina i de pràctiques a Gucci, Itàlia 

L’empresa italiana Gucci ofereix diverses places de feina i de pràctiques com a comercial, 

assistent comercial, entre d’altres. Els requisits varien segon la plaça. 

 

+info: http://bit.ly/Zu2XL6  

 

No especificat 

 

Ofertes de feina per a mecànics, Holanda 

Una empresa holandesa precisa diversos mecànics per muntar i instal·lar maquinàries. 

L’empresa ofereix contractes fixes. Les persones interessades poden enviar el CV en 

format europeu (Europass) a info@employis.com. 

 

+info: www.employis.com/es/ofertas-de-trabajo  

 

No especificat 

 

 

http://bit.ly/17nbqyN
http://reseo.org/article/recruitment-reseo-temporary-vacancy-network-coordinator
mailto:tiempolibre@inicativass.es
http://www.iniciativass.es/
http://bit.ly/17Dj1vY
http://trabajarporelmundo.org/profesor-de-biologia-en-francia/
http://www.ombrosa.com/
http://bit.ly/Zu2XL6
mailto:info@employis.com
http://www.employis.com/es/ofertas-de-trabajo
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Places d’infermers a Regne Unit 

 

Aquestes pàgines ofereixen informació sobre els requisits per treballar d’infermer a 

Regne Unit i permeten adjuntar el CV.  

 

+info: www.internursing.co.uk / www.healthcare-pros.co.uk 

www.synergygroup.co.uk 

 

No especificat 

 

Talent Scotland.com 

 
A través de la pàgina TalentScotland.com, el govern escocès publica ofertes laborals de 
diferents sectors econòmics. Aquesta és una iniciativa del govern d’Escòcia i de les 
principals organitzacions empresarials d’aquest país que té com a objectiu que les 
empreses escoceses tinguin accés a mà d’obra qualificada. En aquest context, recull 
ofertes laborals de diferents sectors amb especial atenció als camps de l’enginyeria, 
l’energia, la ciència, els serveis financers i el videojocs. 
 
+info: www.talentscotland.com/workers.aspx 
 

Diversos 

terminis 

Places d’Internet Fraud Investigator, Regne Unit i Irlanda 

 
Amazon ofereix 10 places d’Internet Fraud Investigator. S’han de tenir habilitats orals i 
escrites en castellà i anglès, altes capacitats de comunicació, anàlisis, organització i 
experiència amb Microsoft Office, inclòs Outlook, Word i Excel. 
 
+info: http://xurl.es/geeep  
 

 
Fins a cobrir 

les places 

INFORMACIÓ D’INTERÈS  

Fòrum Econòmic a Polònia 

 
T’agradaria participar al debat sobre el futur d’Europa? Vols compartir la teva visió d’Europa amb els teus 
companys? T’agradaria debatre amb líders de primer nivell? Ara ja et pots apuntar a la trobada més gran de 
joves líders a la Unió Europa organitzada per la fundació polonesa Nowy Staw. Tens fins el 17 de maig per 
inscriure’t. 
 

+info: www.forum-leaders.eu/2013/invitacion_2013.php 

 

No me paro... Elijo mi futuro 

 

El govern espanyol, la Comissió Europea i el Parlament Europeu posen en marxa la web “No me paro... Elijo 

mi futuro” que dóna informació sobre com anar a treballar i estudiar fora, i sobre ajudes per a emprenedors. 

 

+info: www.nomeparo.eu 

Trabajo por el mundo 

 

Aquest web ofereix informació sobre beques, ofertes de treball, concursos, voluntariats, guies de treball a 

Europa i internacional. 

 
+info: http://trabajarporelmundo.org 

http://www.internursing.co.uk/
http://www.healthcare-pros.co.uk/
http://www.synergygroup.co.uk/
http://www.oficinadetreball.cat/socweb/opencms/socweb_ca/ciutadans/_links_externs/Talent_Scotland
http://www.talentscotland.com/workers.aspx
http://xurl.es/geeep
http://www.forum-leaders.eu/2013/invitacion_2013.php
http://www.nomeparo.eu/
http://trabajarporelmundo.org/
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Millora el teu CV 

 

Primer empleo dóna consells per adaptar el CV a cada país.  

 
+info: www.primerempleo.com/blogs/blog.asp?id=306#.UVAgJghs4A8.facebook 
 

Becas 2013 

 

La pàgina Becas 2013 t’ofereix un panorama del ventall de beques que pots sol·licitar a Europa com fora 

d’Europa. 

 

+info: www.becas2013.net 

 

OPORTUNITATS DE MOBILITAT 
INTERNACIONAL 

 

BEQUES DE PRÀCTIQUES REMUNERADES  
Termini 

Beques Botín en comissariat d’exposicions i gestió de museus 2013-2014 

 

La Fundació Botín convoca dues beques de formació a l’estranger en l’àmbit de la gestió 

de museus i l’organització d’exposicions en l’àmbit de l’art contemporani. La durada de la 

beca és d’un total de 9 mesos a un centre de formació a l’estranger amb cursos en 

aquesta matèria. La dotació total de la beca és de 18.000 € (allotjament, manutenció, 

transport, assegurança...) més un màxim de 12.000 € destinats a la matrícula del centre 

de formació escollit.  

 

+info: www.fundacionbotin.org/comisariado-exposiciones_becas-y-concursos.htm 
 

3 de maig de 

2013 

Pràctiques universitàries a empreses a Europa, Àsia, Canada i EUA de Faro Global  

 

Les beques FARO Global promouen la mobilitat d’estudiants d’últims cursos de totes les 

universitats espanyoles. Consisteix en la realització de pràctiques formatives a Europa, 

Àsia, EUA i Canadà. La duració mitjana és de sis o set mesos. Els destinataris són 

estudiants d’últim curs de qualsevol titulació impartida a universitats espanyoles i han de 

tenir superada el 70% del total dels crèdits. No es pot haver gaudit de cap beca de 

mobilitat internacional subvencionada amb fons públics. 

 

+info: www.becasfaro.es 

31 de desembre 

de 2013 

Pràctiques remunerades al World Food Programme (WFP)  

 

L’agència humanitària de les Nacions Unides World Food Programme (WFP) ofereix 

anualment un programa de pràctiques per a joves menors de 30 anys. Les pràctiques es 

realitzen a una de les oficines mundials durant 6 mesos. S’ofereix remuneració 

No especificat  

http://www.primerempleo.com/blogs/blog.asp?id=306#.UVAgJghs4A8.facebook
http://www.becas2013.net/
http://www.fundacionbotin.org/comisariado-exposiciones_becas-y-concursos.htm
http://www.becasfaro.es/
http://oportunidadeuropa.com/practicas/practicas-remuneradas-en-el-world-food-programme-wfp
http://es.wfp.org/
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econòmica que varia en funció del centre on es realitzen les pràctiques (entre 200 a 800 

dòlars mensuals). S’ofereix assegurança mèdica, però el transport i l’allotjament van a 

càrrec del participant. Es requereix un nivell alt d’anglès, ser llicenciat o equivalent (o 

haver cursat un mínim de dos anys universitaris).  

+info:   http://es.wfp.org  i  http://bit.ly/11Cs5xq 

 

BEQUES D’ESTUDIS 
Termini 

Beques Fundación Caja Madrid  

 

Convocatòria per a la realització d’estudis de postgrau (màster, doctorats i treballs 

d’investigació) a universitats i centres superiors d’investigació d’Europa, EUA i Canadà 

per al curs acadèmic 2013-14. S’adreça a estudiants espanyols llicenciats, enginyers o 

arquitectes superiors amb formació acabada. Les àrees per les quals es concedeixen les 

beques són: social i jurídica, biosanitària, politècnica, ciències o música i història de l’art. 

+info: http://bit.ly/Yviadr 

 

8 de maig de 

2013 

 

Convocatòria: Beques Balsells per realitzar postgraus i estades postdoctorals en 

enginyeries i ciències (2013) 

 

La Generalitat de Catalunya ha publicat la convocatòria 2013 de les Beques Balsells 

(BBI) a la University of California, Irvine (UCI) per realitzar estudis de postgrau i estades 

de recerca postdoctorals en l’àmbit de les enginyeries i les ciències. La convocatòria té 4 

modalitats diferents en funció de l’àmbit d’estudi i el centre de destí. La durada de les 

beques serà de 12 mesos per al curs acadèmic 2013-2014. Per participar és 

indispensable ser admès prèviament als corresponents centres de recerca de la UCI. 

 

+info: http://bit.ly/ZqtcR1 

 

9 de maig de 

2013 

 

Beques per estudiar al Japó 

El govern japonès ofereix beques de pràctiques per a graduats espanyols que desitgen 

realitzar estudis a universitats japoneses l’any 2014.   

 

+info: http://bit.ly/Ij27o9 

 

6 de juny de 

2013 

OFERTES DE FEINA 
Termini 

Llista d’agències de reclutament per feines a creuers 

 

Aquesta pàgina web ofereix un directori d’agències de reclutament per treballar a creuers 

a més de 75 països del món.  

 

+info: www.cruiseshipjobsdirectory.com/recruitment%20agents%20worldwide.htm 

 

 

No especificat 

http://es.wfp.org/
http://bit.ly/11Cs5xq
http://bit.ly/Yviadr
http://blocs.iec.cat/observatori/2013/04/16/convocatoria-beques-balsells-per-a-realitzar-postgraus-i-estades-postdoctorals-en-enginyeries-i-ciencies-2013/
http://blocs.iec.cat/observatori/2013/04/16/convocatoria-beques-balsells-per-a-realitzar-postgraus-i-estades-postdoctorals-en-enginyeries-i-ciencies-2013/
http://www.gencat.cat/
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6355/1294798.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6355/1294798.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6355/1294798.pdf
http://www.uci.edu/
http://bit.ly/Ij27o9
http://www.cruiseshipjobsdirectory.com/recruitment%20agents%20worldwide.htm
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Coordinador de projecte de Médicos del mundo a Moçambic  

 

Médicos del Mundo busca un coordinador/a que s’encarregui de la gestió general del 

projecte Cabo Delgado a Moçambic. Es tracta d’un projecte de cooperació internacional. 

Les principals tasques són: coordinació de totes les activitats del projecte, gestió de 

recursos humans, seguiment i avaluació de resultats. Es requereixen 3 anys 

d’experiència professional en l’àmbit, formació acadèmica de màster en cooperació i/o 

salut pública. Idiomes castellà i portuguès nivell mig–alt i es valorarà coneixements 

d’anglès. També disposar de carnet de conduir i domini del paquet office. S’han d’enviar 

les candidatures a www.medicosdelmundo.org.  

+info: http://bit.ly/130QM86 
 

No especificat 

 

Treball a parc temàtic al Brasil  

 

BetoCarreroWorld és un dels parcs temàtics més grans a nivell mundial i contínuament 

està buscant personal per cobrir vacants a algunes de les seves seccions més grans: 

zoo, parc temàtic i espectacles. Si tens bon nivell d’idiomes, pot fer arribar el teu CV 

través de la seva pàgina web.  

+info: www.betocarrero.com.br/trabalhe-conosco/ 
 

No especificat 

 

Psicopedagog/a a Santiago de Xile: 

 

Oferta de treball com a psicopedagog/a a Santiago de Xile, a la comuna Recoleta de 

Santiago. L’horari és de 30 hores setmanals i com a requisits cal tenir la titulació de 

psicopedagog i al menys 3 anys d’experiència laboral. Els interessants han d’enviar el 

seu CV en anglès i una carta de motivació al correu seleccioneseduc@gmail.com, fent 

referència a l’assumpte al càrrec pel què es postula.  

 

+info: http://trabajarporelmundo.org/psicopedagoga/ 

 

No especificat 

 

INFORMACIÓ D’INTERÈS 

Informació i orientació per marxar a Austràlia  

 

La pàgina aussieyoutoo.com ofereix informació i orientació per marxar a Austràlia. Està  gestionada de 

forma voluntària per grups d’espanyols que porten temps residint a Austràlia, i que pretenen assessorar i 

respondre preguntes a altres espanyols que volen emprendre les seva aventura al país, així com 

acompanyar en l’arribada. A l’apartat de blog podràs compartir dubtes, i també hi trobaràs oportunitats de 

beques i concursos.  

 

+info: http://aussieyoutoo.com 

 

http://www.medicosdelmundo.org/
http://bit.ly/130QM86
http://www.betocarrero.com.br/trabalhe-conosco/
mailto:seleccioneseduc@gmail.com
http://aussieyoutoo.com/
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XERRADES I TALLERS 
A càrrec de l’Assessoria de mobilitat internacional  

Cal fer inscripció prèvia 

TEMA LLOC I INSCRIPCIÓ DIA I HORA 

Oportunitats per treballar com 

educador a l’estranger 

A càrrec del CEESC – Col·legi 

d'Educadores i Educadors Socials de 

Catalunya i de l’assessoria de mobilitat 

internacional  

+info 

 

CIAJ  

C. Sant Oleguer, 6-8 
ciaj@bcn.cat / 934 422 939 
 Dijous 9 de maig a 

les 18:30 h 

Ajudes per estudiar i fer pràctiques a 

l’estranger 

+info 

CIAJ  
C. Sant Oleguer, 6-8 

ciaj@bcn.cat / 934 422 939 

 

Dijous 16 de maig a 

les 18:30 h 

Alternatives econòmiques per 

marxar a l’estranger 

+info 

CIAJ  
C. Sant Oleguer, 6-8 

ciaj@bcn.cat / 934 422 939 

 

Dijous 23 de maig a 

les 18:30 h 

CICLE DE TREBALLAR A L’ESTIU 
 

Treballar a l’estiu a Europa 

+info 

Punt d’Informació Juvenil Sants-
Montjuïc 

Casa del Mig-Parc de l’Espanya 

Industrial 

C.Muntades, 5 

elpunt@bcn.cat/  932 914 254  

 

Dilluns 13 de maig a 

les 19h 

Treballar a l’estiu al Regne Unit 

+info 

CIAJ  
C. Sant Oleguer, 6-8 

ciaj@bcn.cat / 934 422 939 

 

Dilluns 27 de maig a 

les 18:30 h 

SETMANA EUROPEA DE LA JOVENTUT 

Organitzada per l’Assessoria de mobilitat internacional i el Centre Europa Jove 

Viatja de manera econòmica! 

A càrrec del Centre Europa Jove 

+info  

Casa Modernista del Tecla Sala 

Av. Josep Tarradellas i Joan, 44 

Hospitalet de Llobregat 

mobilitatjove@l-h.cat / 934 487 372  

Dilluns 27 de maig a 

les 18:30h 

 

http://www.ciajbcn.cat/main.asp?opc=3&idi=cat&data=9/5/2013&mes=5&anni=2013
mailto:ciaj@bcn.cat
http://www.ciajbcn.cat/main.asp?opc=3&idi=cat&data=16/5/2013&mes=5&anni=2013
mailto:ciaj@bcn.cat
http://www.ciajbcn.cat/main.asp?opc=3&idi=cat&data=23/5/2013&mes=5&anni=2013
mailto:ciaj@bcn.cat
http://www.infojovebcn.cat/agenda/619
mailto:elpunt@bcn.cat/
http://www.ciajbcn.cat/main.asp?opc=3&idi=cat&data=27/5/2013&mes=5&anni=2013
mailto:ciaj@bcn.cat
http://www.joventutlh.cat/mailing/joventutAnunci.aspx
mailto:mobilitatjove@l-h.cat
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Taula rodona sobre el programa 

Servei de Voluntariat Europeu 

A càrrec del Centre Europa Jove 

Centre Europa Jove  
Mas Fonollar 
C. Sant Jeroni, 1-3, Santa Coloma de 
Gramenet 
europajove@barcelones.cat / 933 850 
550 

Dimarts 28 de maig 

a les 18 h 

Oportunitats per a menors de marxar 

a l’estranger 

+info 

PIJ Calàbria - Esquerra de 
l'Eixample 
C. Calàbria, 147 
infojuvenil.bsf@gencat.cat / 934 838 
38/  
 

Dimarts 28 de maig 

a les 17:30h 

Estades a països anglòfons PIJ Ciutat Vella 
Casal de Joves Palau Alòs   
C. Sant Pere més Baix, 55 
933 196 347 

 

Dimecres 29 de 

maig a les 18:30h 

Llums i ombres de marxar a 

l’estranger”- 2a edició 

A càrrec de Gemma García 
Responsable de Sensibilització de 
Cooperació Europea i membre de la 
xarxa Europe Direct. Amb la participació 
de joves catalans que viuen fora. 
+info 
 

CIAJ  
C. Sant Oleguer, 6-8 

ciaj@bcn.cat / 934 422 939 
Dijous 30 de maig a 

les 18:30h 

 

  

mailto:europajove@barcelones.cat
http://www.infojovebcn.cat/agenda/search?day=2013-5-28
mailto:infojuvenil.bsf@gencat.cat
http://bit.ly/ZyYsyO
mailto:ciaj@bcn.cat
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ASSESSORIES PERSONALITZADES 
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 

93 291 42 54 / 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 

93 368 10 05 / info@elpuntdegracia.org 

Dilluns 17 a 20 h 

 

Punt 7- Punt d’Informació Juvenil d’Horta- 
Guinardó 
C.Horta, 71 
934 202 595 / punt7@punt7.org 

Dimarts 17 a 20 h  

 

Punt d’Informació Juvenil Garcilaso-Sant Andreu 

Espai Jove Garcilaso 

C.Garcilaso, 103  

93 256 29 59 / 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 
934 982 743 / pijsantmarti@bcn.cat 

Divendres 10.30 a 13.30 h 

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

Dimecres 17 a 20 h  

 

Punt d’Informació Juvenil Sarriá-Sant Gervasi  

Casal de Joves Casa Sagnier 

C.Brusi, 61 

93 414 01 95 / 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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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 

93 448 73 72 / mobilitatjove@l-h.cat  

 

Divendres de 17 a 20 h  

 

Centre Polidor 

Rambleta s/n, Sant Adrià de Besòs 

93 462 74 46 / europajove@barcelones.cat  

 

Dilluns a dijous 17 a 20 h  

 

Centre Europa Jove  

Mas Fonollar 

C.Sant Jeroni, 1-3, Santa Coloma de Gramenet 

93 385 05 50 / europajove@barcelones.cat  

 

Dilluns i dimarts 17 a 20 h  

 

OJE Oficina Jove d’Emancipació 

C. Àngel Guimerà 36, Esplugues de Llobregat 

661 58 76 90 / jove.emancipacio@esplugues.cat 

 

Dilluns de 17 a 20 h  

 

CIREJ 

C. Francesc Layret, 61-71, 3ª, Badalona 

93 483 29 34 / cirej@barcelonesjove.net  

 

 
 

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

