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  OPORTUNITATS DE 
MOBILITAT EUROPEA 

TEMA TERMINI 

BEQUES DE PRÀCTIQUES REMUNERADES 

Pràctiques en drets humans, Brussel·les 

 
El Christian Solidarity Worldwide (CSW) ofereix pràctiques de 6 mesos a Brussel·les per 
treballar en temes de drets humans i persecucions religioses. Entre d’altres requisits s’ha 
de tenir un nivell alt d’anglès. Les pràctiques seran de 28 hores setmanals i remunerades 
a 730 euros.  
 

+info: http://xurl.es/0qor3  

12 de juny de 

2013 

Pràctiques a l’Agència Europea dels medicaments 

 
L’Agència Europea del Medicaments ofereix pràctiques de 6 a 9 mesos 2 cops l’any per a 
nou titulats. Es requereix ser graduat en farmàcia, medicina, ciències de la vida, salut, 
química o tecnologies de la informació i tenir un nivell alt d’anglès.  
 
+info: www.eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000382&show 
  

15 de juny de 

2013 

Pràctiques en 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 nou titulat d’alguna assignatura relacionada amb les activitats de l’OIT i tenir 

un bon coneixement, de com a mínim de una de les llengües de treball (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 

 

La 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 

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 en un país de la Unió 
Europea. S’adreça a titulats universitaris de qualsevol universitat que hagin finalitzat els 
estudis desprès del 16/06/2011 i abans de l’01/07/2013, i que en l’actualitat no estiguin 
matriculats en cap universitat. Entre d’altres requisits, no cal 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 

http://xurl.es/0qor3
http://www.eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000382&show
http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/pers/vacancy/intern.htm#q2
http://bit.ly/Z4hCwe
http://www.adeituv.es/becas-de-movilidad-europea/becas-leonardo/informacion-becas
http://www.adeituv.es/becas-de-movilidad-europea/becas-leonardo/informacion-becas
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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). 

 

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

31 de juliol de 

2013 

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 d’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 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 Alemanya 

 
L’associació alemanya Vaihingen Enz ofereix una plaça de voluntariat de 12 mesos. El 
voluntari treballarà temàtiques de mitjans i comunicació i informació juvenil. Es valorà 
tenir coneixement bàsic d’alemany. 
 
+info: http://xurl.es/8465r 
 

15 de juny de 

2013 

Servei de Voluntariat Europeu a Letònia 

 
L’associació Casa Eslava ofereix un voluntariat de 9 mesos per treballar amb nens. 
 
+info: http://xurl.es/0w81i  
 

20 de juny de 

2013 

Servei de Voluntariat a Hongria 

 
L’associació hongaresa For Cultural Life Non Profit Organization ofereix un voluntariat de 
6 mesos per cuidar d’animals. 
 
+info: www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=volunteers-30783 

1 d’octubre de 

2013 

 

  

http://miro.palmademallorca.es/pagina.php?Cod_fam=14
http://www.daad.es/
http://xurl.es/8465r
http://www.youthnetworks.eu/ShowOrganisation.aspx?Organisation=casa-eslava-asociacio
http://xurl.es/0w81i
http://www.youthnetworks.eu/ShowOrganisation.aspx?Organisation=for-cultural-life-non--profit-organization
http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=volunteers-30783
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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 

 

+info: http://career.duth.gr/cms/files/Infosheet-Volta-VA.pdf  

 

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. 

 

+info: www.cjpca.org  

 

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). 
 
+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-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€. 
 

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

Fins que 

s’esgotin les 

places 

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 es farà a l’escola del 

poble.  

 

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

 

No especificat 

http://career.duth.gr/cms/files/Infosheet-Volta-VA.pdf
http://www.cjpca.org/
http://xurl.es/pmik9
http://happening.kalat.org/
http://www.facebook.com/U.G.PEP
http://www.facebook.com/WorkCampStaraPlanina
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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 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 

Oferta per a arquitecte, Regne Unit  

 
RD All Trades està buscant a un arquitecte o enginyer de l’edificació per unir-se al 
projecte de la ciutat de York. Es requereix un mínim de 3 anys d’experiència prèvia. 
 
+info: http://trabajoeninglaterra.org/trabajar-como-arquitecto-en-inglaterra  

 

No especificat 

Plaça de cambrer a Londres 
 

La plaça és per treballar a Londres als vaixells Clipper que naveguen pel Tàmesi. Es 

requereix experiència en botigues o cafeteria. 

 

+info: http://trabajoeninglaterra.org/trabajar-de-camarero-en-londres-en-el-tamesis 

 

 

 

No especificat 

 

Places d’infermers a Regne Unit 
 

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

Regne Unit i permeten adjuntar el CV.  

 

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

www.synergygroup.co.uk 

 

No especificat 

 

Ofertes de temporada en el sector turístic 

 
Wintour és una empresa holandesa que ofereix serveis al sector del turisme: tenen 
càmpings, hotels i complexos turístics a diversos països de Europa. Ofereixen diversos 
llocs de feina pel període d’estiu. Es busquen entrenadors, recepcionistes, socorristes i 
cambrers per treballar en diversos llocs d’Itàlia. Els requisits canvien en funció de la 
plaça. 
 
+info: www.wintour.it/Wintour/Lavora-Con-Noi 

No especificat 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=es
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/first_job/index.html
http://trabajoeninglaterra.org/trabajar-como-arquitecto-en-inglaterra
http://trabajoeninglaterra.org/trabajar-de-camarero-en-londres-en-el-tamesis
http://www.internursing.co.uk/
http://www.healthcare-pros.co.uk/
http://www.synergygroup.co.uk/
http://www.wintour.it/Wintour/Lavora-Con-Noi
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Oferta de cuiner, França 

 
Es requereix un rentaplats/ajudant de cuina per la temporada d’estiu a un hotel 3 estrelles 
a Morzine. Possibilitats d’allotjament. Cuiner per un petit restaurant de tapes per un 
contracte de 4 mesos. S’ha de tenir un mínim de 2 anys d’experiència i un títol de cuiner. 
S’hi inclou allotjament.  
 

+info:info@herminblanche.com / www.hermineblanche.com  
 

No especificat 

Oferta de cambrer, França 

 
Es requereix un cambrer per un Hotel Club per un període de 4 mesos a partir del 10 de 
juny. Necessari 2 anys d’experiència. 
 
+info:  
http://www2.pole-emploi.fr/espacecandidat/nicola/RechercherParReference.do  
 

No especificat 

Oferta de venedor a una botiga de luxe, França 

 
S’ofereix un contracte de 6 mesos per treballar en una botiga de roba de luxe. Es 
requereix un alt nivell de francès i d’anglès. 
 
+info: www2.pole-emploi.fr/espacecandidat/nicola/RechercherParReference.do 
 

No especificat 

Oferta de jardiner, França 

 
S’ofereix un contracte de 6 mesos per fer de jardiner. Es requereix tenir els carnet de 
conduir B i C.  
 
+info: www2.pole-emploi.fr/espacecandidat/nicola/RechercherParReference.do 
  

No especificat 

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. 
 
+info: https://jobs.ecb.int/sap/public/ecb/ext_search/index.html 
 
 

Diversos 

terminis 

Ofertes de feina a Eurocontrol  

 
Eurocontrol, l’organització europea per a la seguritat del tràfic aeri, és una organització 
intergovernamental que treballa amb 39 països. S’ofereixen diversos llocs de treball per a 
titulats de màster en Gestió del tràfic aeri, aeroespacial/ aeronàutic, aviació i 
telecomunicació. Entre d’altres requisits s’ha de tenir 2 anys d’experiència.  
 
+info: http://xurl.es/j1bjl  
 

Diversos 

terminis 

 

  

http://www.hermineblanche.com/
http://www2.pole-emploi.fr/espacecandidat/nicola/RechercherParReference.do
http://www2.pole-emploi.fr/espacecandidat/nicola/RechercherParReference.do
http://www2.pole-emploi.fr/espacecandidat/nicola/RechercherParReference.do
https://jobs.ecb.int/sap/public/ecb/ext_search/index.html
http://xurl.es/j1bjl
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INFORMACIÓ D’INTERÈS  

Article “Com ens afectaran les mesures de Cameron si volem viure al Regne Unit?” 

 
Trabajo en Inglaterra ens ofereix un article sobre les noves mesures que podran afectar el nostre projecte de 
mobilitat al Regne Unit. La mateixa web proporciona consells per a aquelles persones que hi volen anar a 
viure. 
 
+info: http://trabajoeninglaterra.org/medidas-para-reducir-el-deficit-de-reino-unido  
 

Video-consell per marxar a treballar a Alemanya 

 
L’Expansion ens ofereix un vídeo-consell per marxar a treballar a Alemanya, amb la intervenció d’un 
responsable del departament International Mobility d’Adecco i el fundador del Veith Institut.  
 
+info: www.expansion.com/2013/05/09/emprendedores-empleo/empleatv/1368124937.html 
 

L'Euroregió Pirineus Mediterrània busca joves emprenedors 

 
L'Euroregió Pirineus Mediterrània cerca emprenedors que vulguin fer estades d'entre 1 i 6 mesos al seu 
territori o al conjunt de la Unió Europea mitjançant el programa europeu Erasmus per Joves Emprenedors . 
El programa d'intercanvis transnacionals ofereix a emprenedors novells, que hagin creat una empresa en els 
últims 3 anys, i persones que desitgen crear una empresa, l'oportunitat d'aprendre d'empresaris 
experimentats que dirigeixen petites empreses en altres països de la Unió Europea. 
 
+info: Els joves emprenedors interessats es poden inscriure directament a l’Euroregió: Elisabet ROGES, 
Responsable de projecte Erasmus for Young Entrepreneurs: elisabet.roges@euroregio-epm.eu   
www.erasmus-entrepreneurs.eu 

 

L-Pack: Formació en idiomes per a ciutadans immigrants a Europa 

 
El projecte L-Pack té com a objectiu principal el desenvolupament d’un material didàctic per a l’aprenentatge 
del llenguatge col·loquial per a adults immigrants en 6 idiomes dels països europeus, que inclou l’alemany.  
 
+info: www.l-pack.eu  
 

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 
 

Beques 2013 

 

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

 

+info: www.becas2013.net 

 

 

http://trabajoeninglaterra.org/medidas-para-reducir-el-deficit-de-reino-unido
http://www.expansion.com/2013/05/09/emprendedores-empleo/empleatv/1368124937.html
mailto:elisabet.roges@euroregio-epm.eu
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.l-pack.eu/
http://www.primerempleo.com/blogs/blog.asp?id=306#.UVAgJghs4A8.facebook
http://www.becas2013.net/
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OPORTUNITATS DE MOBILITAT 
INTERNACIONAL 

BEQUES DE PRÀCTIQUES REMUNERADES  
Termini 

“Young Professionals Program” al Banc Mundial (Washington DC) 

 
El programa Young Professionals Program està dissenyat per a joves qualificats i experts 
en àrees rellevants del Banc Mundial (economia, finances, educació, salut pública, 
ciències socials, enginyeria, planificació urbana i gestió dels recursos naturals). Els 
professionals passen 24 mesos en un programa de formació estructurat i amb beneficis 
econòmics en relació a la seva categoria professional. S’ha de tenir menys de 32 anys, 
un màster, al menys 3 anys d’experiència i un nivell alt d’anglès. 
 
+info: http://bit.ly/kiQIxS 
 

30 de juny del 

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 en una de les oficines mundials durant 6 mesos. S’ofereix remuneració 
econòmica que varia en funció del centre on es realitzen les pràctiques (entre 200 a 800$ 
mensuals). S’inclou una 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 

 

No especificat  

BEQUES D’ESTUDIS 
 

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 

Subvencions del govern espanyol per afavorir la mobilitat entre estudiants de 

màsters oficials  

 
El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport ofereix ajudes econòmiques per afavorir la 
mobilitat dels professors i estudiants d’ensenyaments universitaris oficials de màster i 
doctorats, desenvolupats conjuntament per universitats franceses i espanyoles de cara al 
curs acadèmic 2013-14.   
 

+info: http://bit.ly/10l1Ps8 

 

 

12 de juny de 

2013 

http://bit.ly/kiQIxS
http://oportunidadeuropa.com/practicas/practicas-remuneradas-en-el-world-food-programme-wfp
http://es.wfp.org/
http://es.wfp.org/
http://bit.ly/11Cs5xq
http://bit.ly/Ij27o9
http://bit.ly/10l1Ps8
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Beques per cursar MBA a Xina o la Índia 

 

Fundació la Caixa i Casa Àsia convoquen set beques per cursar un màster MBA (Master 
of Business Administration) en tres de les escoles més importants de negocis: China 
Europe International Business School (CEIBS), amb seu a Shanghai; Hong Kong 
University of Science and Technology (HKUST) Business School i la Indian School of 
Business (ISB), amb seu a Hyderabad. 
 

+info: http://bit.ly/17JmCI0 
 

25 de juny del 

2013  

Beques per investigadors visitants al Brasil 

 

Beques del govern de Brasil que tenen per objectiu finançar projectes d’investigació 
d’intercanvis de mobilitat i cooperació científica internacional. La beca preveu una 
duració de 12 a 36 mesos i una dotació d’entre 7.000 i 10.000 dòlars l’any.  
 

+info: www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf  

 

28 de juny de 

2013 

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 altres requisits els estudiants han de tenir un brillant expedient 
acadèmic i un nivell molt alt d’anglès. 
 

+info: http://bit.ly/10wYtTI  

 

15 de juliol de 

2013 

SEMINARIS 
 

Seminari a Nova York amb el projecte UNAOC-EF Summer School 

 
EF y UNAOC conviden a 100 participants de tot el món a participar del 24 al 31 d’agost 
al projecte UNAOC-EF Summer School a Tarrytown, Nova York. Els participants 
assistiran a seminaris com “Negociació per la construcció de la pau”, “Xarxes social i 
canvi global” o “Ciutadania global i responsable”, entre d’altres. Les organitzacions es fan 
càrrec de les despeses dels seleccionats: vols, allotjaments, visats, menjar i accés a 
totes les activitats. S’ha de tenir entre 18 a 35 anys.  
 

+info: http://unaocefsummerschool.org/ 
 

 

14 de juny de 

2013 

OFERTES DE VOLUNTARIATS I CAMPS DE TREBALL 

Camp de treball a Palestina amb Servei Civil Internacional 

 
El camp tindrà lloc del 17 al 31 d'Agost del 2013 a Palestina, i l'edat mínima per 

participar-hi són 20 anys. Seleccionen persones amb un coneixement profund del 

conflicte a Palestina, que ja hagi estat voluntari en països empobrits, amb coneixement 

No especificat 

http://bit.ly/17JmCI0
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf
http://bit.ly/10wYtTI
http://unaocefsummerschool.org/
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de l'SCI i amb ganes d'aprendre i formar-se. Té un cost de 250€. 

+info: http://xurl.es/l13rl 
 

OFERTES DE FEINA: aquest mes... Argentina! 
 

Borsa de feina del Casal Català de Buenos Aires  

 
A la pàgina web del Casal Català de Buenos Aires trobaràs informació i consells de com passar entrevistes 
a Argentina i com sol·licitar llocs de feina al país. A més a més et permet enviar el teu CV per incorporar-lo a 
la base de dades de la seva pròpia borsa de treball.  
 
+info: http://bit.ly/171IgK0 
 

Plaça de tècnic en refrigeració  

 
Adecco Argentina ofereix una plaça de tècnic en refrigeració per una important empresa 
multinacional. Les seves principals tasques i funcions seran atendre les necessitats dels 
clients, manteniment i reparació d'equips de refrigeració industrial, elaboració d'informes i 
donar assessorament tècnic als clients. S'ofereixen bones condicions de contractació i la 
incorporació immediata a una Empresa multinacional. 
 
+info: http://bit.ly/18vTDrt 
 

No especificat 

Plaça d’analista comptable, Buenos Aires 

 
Ipsum HR ofereix una plaça per a graduat en Ciències econòmiques per la posició 
d'analista comptable en la Xarxa de Llocs de Futbol Online. Les tasques principals seran: 
conciliacions bancàries, administració de pagament a proveïdors, realització d'informes 
de gestió. S’ha d’acreditar 2 anys d'experiència laboral en càrrecs similars tenir entre 22 i 
28, tenir un alt nivell d’anglès i es valoraran coneixements de portuguès.  
 
+info: http://bit.ly/11u43HH 
 

 

No especificat 

Comptador de consultories, Córdoba Capital  

 
Apsen Consultores selecciona un comptador professional per realitzar auditories 
comptables i financeres. S’ha de tenir una experiència mínima de dos anys en auditories, 
maneig d’estris administratius, caixa, comptes corrents, estats de resultats, indicadors 
financers i econòmics. Perfil executiu, edat entre 27 i 35 anys.   
 
+info: http://bit.ly/1158zYj  
 

 

 

INFORMACIÓ D’INTERÈS 

Informació laboral per treballar a Argentina:  

 
- Pàgina del Ministeri de Treball d’Argentina: www.trabajo.gov.ar/index.asp  
- Indicacions del Ministeri de Treball espanyol per treballar a Argentina: http://bit.ly/TdhYLi  
-Borses de feina generals  

http://xurl.es/l13rl
http://bit.ly/171IgK0
http://bit.ly/18vTDrt
http://bit.ly/11u43HH
http://bit.ly/1158zYj
http://www.trabajo.gov.ar/index.asp
http://bit.ly/TdhYLi
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http://ar.trabajar.com  
www.computrabajo.com.ar  
www.zonajobs.com.ar/postulante/welcome.do  
www.bumeran.com.ar  
www.buscojobs.com.ar  
http://acciontrabajo.com.ar  
 

Go study Austràlia   

 
Go to study Australia és una agència especialitzada en l’assessorament de persones que volen tenir una 
experiència d’estudis i de treball a Austràlia. Entre els seus serveis ofereixen: informació sobre les opcions 
d’estudis, opcions d’allotjament, convenis per trobar vols més econòmics i ajuda per tramitar el visat. També 
ofereixen acompanyament un cop arribat al país.  
 
+info: www.gotostudyaus.es  
 

Brasil “importarà” metges espanyols, portuguesos i cubans  

 
Brasil quantifica en 54.000 les vacants mèdiques per contractar a estrangers. Es donaran visats de treball 
d’entre dos i tres anys, s’impartiran cursos de portuguès pels no nadius i es preveuen dos models de 
contractació.  
 
+info: http://mun.do/10oGpe9 (www.elmundo.es)  

 

  

http://ar.trabajar.com/
http://www.computrabajo.com.ar/
http://www.zonajobs.com.ar/postulante/welcome.do
http://www.bumeran.com.ar/
http://www.buscojobs.com.ar/
http://acciontrabajo.com.ar/
http://www.gotostudyaus.es/
http://mun.do/10oGpe9
http://www.elmundo.es/


MOBILITAT INTERNACIONAL 
Butlletí quinzenal Núm.: 41: Juny de 2013. 
 

  

 

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 

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 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  

 

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:elpunt@bcn.cat
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mailto:pijsantmarti@bcn.cat
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