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OPORTUN ITATS
EUROPEA

DE

MOB ILITAT

TEMA

TERMINI

BEQUES DE PRÀCTIQUES REMUNERADES
Programa de beques “T’agrada aprendre?”
El BMW Group, la Fundación Universidad-Empresa i la Universidad d’Alcalá
convoquen el programa de beques “T’agrada aprendre?” a Alemanya, per a joves
d’entre 18 i 30 anys amb un perfil tècnic de formació professional o nous titulats
universitaris. La durada de la formació i les practiques serà de 12 mesos.

30 d’agost de
2013

BEQUES D’ESTUDI
Beques CIMO per a investigadors, Finlàndia
El govern de Finlàndia ofereix beques per a joves estudiants de doctorat i investigació
de totes les àrees acadèmiques. El requisit és haver establert contactes amb la
universitat d’acollida a Finlàndia.

31 de desembre
de 2013

Beques MOBINT
Ja estan obertes les beques MOBINT que es dirigeixen a estudiants que hagin estat
seleccionats per a una estada acadèmica de mobilitat dins del programa Erasmus o
d'altres programes de mobilitat internacional propis de les universitats. Són de 200
euros mensuals que es poden donar fins a un màxim de sis mesos. Per poder
beneficiar-se de l'ajut, s’han d'haver superat 60 crèdits dels seus estudis; tenir com a
mínim una nota mitjana ponderada de l'expedient de 5,70 per als ensenyament tècnics
o de 6,30 per a la resta d'ensenyaments; i tenir un coneixement suficient de la llengua
de docència de la universitat de destinació.

3 d’agost de 2013

Convocatòria de beca d'investigació i transferència educativa a l'OCDE 20132014
La Fundació Jaume Bofill, en col·laboració amb l'OCDE, obre cada any una
convocatòria de beca adreçada a investigadors i investigadores que vulguin fer una
estada a la Direcció d'Educació de l'OCDE, amb seu a París. L'estada permet treballar
en una institució de referència en recerca comparada a nivell internacional sobre
l'assessorament i l'aprenentatge mutu dels sistemes educatius dels diferents països.
Entre altres requisits s’ha de tenir un màster en algun dels àmbits següents: economia,
sociologia, ciències de l'educació, psicologia o ciències polítiques.

19 de setembre
de 2013

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.
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Servei de voluntariat a Eslovàquia
L’associació eslovaca INEX Slovakia ofereix un voluntariat de 8 mesos per organitzar
activitats per a joves.
Servei de voluntariat a Bèlgica
L’associació belga Belgian Service Club Namur ofereix un voluntariat de 9 mesos per
treballar amb joves.
Servei de voluntariat a Alemanya
L’associació alemanya Aha Tipps Infos für junge Leute ofereix un voluntariat d’un any
per treballar amb nens discapacitats.
Servei de Voluntariat a Grècia
L’associació grega Experimental Technology Education Sports ofereix un voluntariat
d’un any per treballar en les activitats de l’associació.

1 d’octubre de
2013

10 de setembre
de 2013

31 d’agost de
2013

18 d’agost de
2013

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 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 en un país de la Unió Europea diferent del de residència.
Places d’infermers, Regne Unit
Iberika Care ofereix places per a infermers en diversos hospitals del Regne Unit. Es
requereix un bon nivell d’anglès i experiència al quiròfan.

No especificat

Oferta de feina a un col·legi internacional, Regne Unit
El col·legi internacional Buckswood School ofereix diverses places de treball per un
any escolar. Es requereix un nivell alt d’anglès (C1-C2).

20 de juliol de 2013

Oferta de feina a un call-center, Alemanya
L’empresa FLYLINE Tele Sales & Services GmbH ofereix 3 places per a
castellanoparlants al seu call center de Bremen. Es requereix un alt nivell d’anglès i
es valoren coneixements d’alemany i portuguès.

No especificat

Plaça d’administratiu, Alemanya
L’empresa Manon Wißmann Internationaler Marketing - service ofereix una plaça
d’administratiu a Münster (Westfalia). Es requereix un nivell alt de portuguès i
d’alemany.

No especificat
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SERVEI DE VOLUNTARIAT EUROPEU
SVE a Brasil a la Comunitat rural de casa Do Caminho (Xerém, Brasil)
La comunitat rural de Casa Do Caminho és una organització que treballa amb
adolescents i infants en risc d’exclusió social. És necessari tenir de 18 a 30 anys i tenir la
nacionalitat o la residència espanyola. Necessiten dos perfils de voluntaris/es: persones
amb experiència en treball amb infància i adolescència i persones amb experiència o
coneixements en treballs d’agricultura, pesca i cultiu.

22 de juliol de
2013

SVE a Guinea Bissau a la cooperativa CESJ
CESJ és una cooperativa guineana que treballa en l’àrea de l’educació. Aquesta iniciativa
privada té tres escoles (dues de primària i una de secundària) amb l’objectiu de
compensar l’insuficient nombre d’escoles públiques al país. L’objectiu del projecte SVE és
col·laborar en les activitats educatives de l’escola i també en el suport a l’àrea
administrativa i d’elaboració i gestió de projectes.

22 de juliol de
2013

SVE a Guinea Bissau a la organització Artissal
ARTISSAL és una organització de desenvolupament local no governamental a Guinea
Bissau creada amb l’objectiu específic de la intervenció en el comerç just. Cerquen dos
perfils de voluntaris: un amb experiència en màrqueting, estratègia comercial i comerç
just, i l’altre amb experiència en hostaleria i turisme que ajudarà a l’àrea de turisme
sostenible (hotel, restaurants, rutes...).

22 de juliol de
2013

SVE a Guinea Bissau al centre rural jovent vida
El centre rural jovent vida és una cooperativa agrícola integrada per joves especialistes
formats en agronomia, agricultura i silvicultura. El seu objectiu és promoure la producció i
el processament dels productes locals i els serveis de suport als productors. Cerquen dos
perfils específics: un amb experiència en tasques administratives, coneixements
d’informàtica i en gestió de projectes; i un segon amb experiència en animació
sociocultural, creacions audiovisuals i coneixements a nivell d’usuari de informàtica per
donar suport als animadors i a la radio i televisió comunitària.

22 de juliol de
2013
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Termini

BEQUES D’ESTUDIS
Beques per a investigadors, Austràlia
La University of Western Australia ofereix beques per a estudiants internacionals que volen
fer un màster o un doctorat d’investigació. La beca tindrà una durada d’un màxim de 4
anys.

30 d’agost de
2013

OFERTES DE FEINA
Treball a les Nacions Unides
Es convoca el 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 es podrà fer l’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 MES…. MÈXIC
Gerent de vendes a Gustavo A. Madera (Districte Federal)
L’empresa Desigual ofereix una plaça de gerent de venda. S’ha de tenir entre 25 i 39 anys,
una carrera comercial i entre 2 i 3 anys d’experiència.

No
especificat

Disseny gràfic a Pachuca de Soto (Hidalgo)
L’empresa OMX busca un dissenyador gràfic d’entre 21 i 28 anys amb un nivell avançat
d’anglès. Es requereix un títol de dissenyador gràfic i publicitat i almenys 6 mesos
d’experiència en disseny gràfic.

No
especificat

INFORMACIÓ D’INTERÈS SOBRE MÈXIC
Et facilitem pàgines webs en què pots trobar ofertes de feina per a Mèxic i altres països de Sud Amèrica:
www.avisooportuno.mx/empleos

www.zonajobs.com.mx

www.occ.com.mx/

www.computrabajo.com.mx/

www.bumeran.com.mx/

http://trabajo.bankhacker.com/extr
anjero/Mexico/

www.amedirh.com.mx/
www.trabajaen.gob.mx (treballar a
l’administració pública)

www.primerempleo.com/?pais=Me
xico
http://mx.acciontrabajo.com/
www.bestpeoplemex.com/

www.empleosverdes.com.mx
(medi ambient)
www.turijobs.com.mx (turisme)
www.discapacidadyempleo.com.m
x
(per
a
persones
amb
discapacitats)www.bolsamexicana
detrabajo.com/
www.chambanet.gob.mx/
www.eltalento.com.mx/
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A SSESSORIES PER SONALITZ ADES
Es poden demanar assessories personalitzades de mobilitat internacional amb cita prèvia:
ASSESSORAMENT MOBILITAT INTERNACIONAL BARCELONA
Dilluns 10.30 a 13.30 h

Dijous 10.30 a 13.30 h

Punt d’Informació Juvenil Sants-Montjuïc

Punt d’Informació Juvenil de Gràcia

Casa del Mig-Parc de l’Espanya Industrial
C.Muntades, 5
Tel. 932 914 254 / elpunt@bcn.cat

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

Dilluns 17 a 20 h

Dimarts 17 a 20 h

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

Punt d’Informació Juvenil Garcilaso-Sant Andreu

Dimarts 17 a 20 h

Divendres 10.30 a 13.30 h

Punt d’Informació Juvenil Sant Martí

CIAJ

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

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

Espai Jove Garcilaso
C. Garcilaso, 103
Tel. 932 562 959 / pijgarcilaso@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

Divendres de 17 a 20 h

Oficina Jove d’Emancipació

Centre Polidor

Casa de Cargols
C.del Llobregat, 127-141, L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 487 372
mobilitatjove@l-h.cat

Rambleta s/n, Sant Adrià de Besòs
Tel. 934 627 446
europajove@barcelones.cat

Dilluns a dijous 17 a 20 h

Dilluns i dimarts 17 a 20 h

Centre Europa Jove

OJE Oficina Jove d’Emancipació

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

C. Àngel Guimerà 36, Esplugues de Llobregat
Tel. 661 587 690
jove.emancipacio@esplugues.cat

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

