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OPORTUNITATS DE MOBILITAT 
EUROPEA 

TEMA TERMINI 

BEQUES DE PRÀCTIQUES REMUNERADES 

Pràctiques a Euradio Nantes, França [+] 

La ràdio europea Euradio Nantes ofereix pràctiques des del 24 de febrer fins al 13 de 

juliol de 2014 a Nantes (França). El becari transmetrà les eleccions europees de 2014 a 

Estrasburg. Es requereix un alt nivell de francès i un alt coneixement en ciències 

polítiques, periodisme i estudis europeus. Els estudiants rebran una assignació mensual 

de 436,05 euros. 

31 de 

desembre 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. 

Enginyer agroindustrial i comercial a Polònia  (Varsòvia). Febrer 2014-2016.[+] 

L’empresa Naturex és líder mundial en el sector de la indústria alimentària i cosmètica 

natural. Per a la seva seu a Varsòvia cerca comercial que gestioni la cartera de clients, 

les relaciones entre multinacionals, les empreses locals especialitzades en aliments i la 

incorporació de nous productes al mercat. Es requereix titulació en enginyeria agrícola, 

experiència en el sector agroalimentari i experiència de comercial i feines d’atenció al 

client.  

No especificat 

Enginyer en el sector automobilístic a Bèlgica (Hainaut) Febrer 2014-2015 [+] 

Valeo Vision és un grup industrial centrat en el disseny i la producció de mòduls per a la 

indústria automobilística. En la seva seu a Bèlgica cerca enginyer per controlar 

l’acompliment dels en la producció, els processos d’avaluació, rendiment de l’empresa i 

posar en marxa plans pilots en el disseny de mòduls. Es requereix titulació d’enginyer 

expert amb mètodes d’injecció i coneixements d’anglès i francès. 

No especificat 

Analista financer a Alemanya (Frankfurt). Febrer 2014-2015 [+] 

AEW EUROPE és una empresa que treballa en el sector de les telecomunicacions i la 

informàtica. El paper principal de l'analista serà fer suport a l’equip directiu a l’empresa en 

tasques pressupostàries i servir d’enllaç amb la filial de l’empresa a París. Graduat en 

enginyeria informàtica o titulació relacionada amb les finances, amb experiència 

demostrable en la gestió de projectes i les bases de dades. Es requereix anglès i 

l’alemany és una avantatge.  

No especificat 

http://www.ingalicia.org/2013/11/8872/#ixzz2leKwRwkD
http://www.civiweb.com/international/ES/vie.aspx
http://www.civiweb.com/FR/offre/61881.aspx
http://www.civiweb.com/FR/offre/61881.aspx
http://www.civiweb.com/FR/offre/61677.aspx
http://www.civiweb.com/FR/offre/61677.aspx
http://www.civiweb.com/FR/offre/61945.aspx
http://www.civiweb.com/FR/offre/61945.aspx
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BEQUES D’ESTUDI 

Beques d’estudis i contracte de feina CEPSA [+] 

CEPSA ofereix 15 beques d’estudis per formar-se en programes internacionals de 

postgrau seguit d’un contracte de treball. Es dirigeix a nou titulats de diverses àrees per 

realitzar un màster a universitats europees i internacionals. Es requereix haver finalitzar 

els estudis al llarg del 2013 o preveure finalitzar-los abans del juliol de 2014.  

 

Fins que 

s’esgotin les 

places 

Beques internacionals New European College [+] 

El centre d’ensenyament New European College situat a Bucarest (Romania) ofereix 

beques d’estudis d’humanitats, ciències socials i economia per a joves investigadors. 

Aquestes beques són per un curs acadèmic complet o un quadrimestre. Entre altres 

requisits es demana acreditar un títol de doctorat i estar realitzant una investigació en el 

moment de la sol·licitud.  

 

13 de gener de 

2014 

Beques per la Universitat d’Oxford, Clarendon Fund Scholarships [+] 

El Clarendon Fund ofereix beques d’estudis per a estudiants universitaris de postgrau per 

estudiar a la Universitat d’Oxford. Entre altres requisits s’ha de tenir un nivell acadèmic 

excel·lent i un alt nivell d’anglès. 

 

24 de gener de 

2014 

Beques de postgrau La Caixa 2014 [+] 

La Fundació La Caixa ofereix beques de postgrau per estudiar a Europa. Les beques es 

dirigeixen a graduats universitaris, llicenciats i titulats superiors, que hagin cursat els seus 

estudis a centres d’ensenyança superior d’universitats espanyoles. Entre altres requisits 

s’ha de tenir un bon nivell de l’idioma del país de destí. 

10 de febrer de 

2014 

Beques Junior Chair de la Fondation Sciences Mathématiques de Paris [+] 

La Fondation Sciences Mathématiques de París convida a estades científiques de 6 

mesos en els seus laboratoris de la fundació. El sou mensual net és de 3.000 euros per 4, 

6 o 12 mesos consecutius. Són elegibles tots els temes de la matemàtica pura o aplicada 

i ciències de la computació.  

12 de 

desembre de 

2013 

Beques Erasmus Mundus per a professors de castellà [+] 

El programa interuniversitari Multiele ofereix una beca Erasmus Mundus de 2 anys per a 

qui vulgui treballar com a professor de castellà com a llengua estrangera en un context 

internacional. S’ha de tenir una titulació, o al menys 3 anys d’estudis d’una carrera 

relacionada amb estudis hispànics, filologia en llengües modernes o titulació en 

ensenyament. També s’ha de tenir un nivell C1 de castellà i un B2 d’anglès. 

15 de 

desembre de 

2013 

Beques d’Excel·lència Eiffel 2014 [+] 

El Govern francès ofereix beques d’estudis per a estudiants estrangers en enginyeria, 

economia, gestió, dret i ciències polítiques. Entre altres requisits s’ha de tenir menys de 

30 anys per a les beques de màster, menys de 35 per al doctorat i no tenir la nacionalitat 

francesa. 

8 de gener de 

2014 

 

http://www.cepsa.com/cepsa/Trabaja_con_nosotros/Area_de_estudiantes/Masters
http://www.nec.ro/fundatia/nec/nec_intl_2014.htm
http://www.clarendon.ox.ac.uk/
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/europa_es.html
http://www.sciencesmaths-paris.fr/en/junior-chair-245.htm
http://www.sciencesmaths-paris.fr/en/junior-chair-245.htm
http://www.multiele.org/es/ique-es-multiele.html
http://www.multiele.org/es/ique-es-multiele.html
http://www.campusfrance.org/sites/default/files/vademecum_eiffel_2014-2015-uk.pdf
http://www.campusfrance.org/sites/default/files/vademecum_eiffel_2014-2015-uk.pdf
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Beques per a projectes artístics i d’investigació, Itàlia [+] 

La Fundació Bogliasco ofereix 50 beques d’allotjament i de manutenció per projectes 

artístics o d’investigació a Gènova. Aquest centre d’estudis és un dels pocs al món a 

dedicar-se exclusivament a les disciplines humanístiques: arqueologia, 

arquitectura/paisatge, dansa, cine, vídeo, història, literatura, música, filosofia, teatre i arts 

visuals.  

 

 

15 de gener de 

2014 

Beques de doctorat i màster Fundació Heinrich Böll [+] 

Beques per estudiants de doctorat i màster de qualsevol matèria que hagin estat 

acceptats en un centre alemany o en un centre d'un altre país de la Unió Europa, per 

realitzar un període formatiu. Es requereix nivell alt d'alemany o anglès. Es donarà 

prioritat a tesis relacionades amb les àrees de treball de la Heinrich Böll Foundation:  

economia, dret, enginyeria, ciències, matemàtiques i periodisme. La dotació de la beca és 

1.000 euros mensuals per doctorat i 750 euros mensuals per màster.  

 

1 de març del 

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 UE 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 Verein zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung VFBQ 

e.V. ofereix un voluntariat de 10 mesos per a treballar en la implementació de projectes 

europeus. Es requereix un nivell B2 d’alemany. 

 

31 de 

desembre de 

2013 

Servei de Voluntariat a França [+] 

L’associació francesa Organisation ADIF ofereix un voluntariat de 12 mesos per a 

treballar amb projectes de dimensions nacionals i internacionals.  

31 de 

desembre de 

2013 

Servei de Voluntariat Europeu a Moldàvia [+] 

L’associació ADVIT ICYE Moldova ofereix un voluntariat de 12 mesos per treballar en un 

centre d’art contemporani. El voluntari participarà en les diverses tasques de l’associació. 

25 de gener de 

2014 

OFERTES DE FEINA  

Places de teleoperadors de suport tècnic, Portugal (Lisboa)[+] 

L’empresa Action Portugal, S.A. (SITEL) ofereix a Lisboa 50 places de teleoperadors de 

suport tècnic. S’ha de tenir una experiència mínima de 6 mesos en un centre d’atenció al 

client, estudis mínims de secundària o formació equivalent. Estudis en informàtica. S’ha 

de tenir un nivell d’anglès B1. 

 

15 de 

desembre de 

2013 

http://www.bfge.org/english/fellowships.cfm
http://www.bfge.org/english/fellowships.cfm
http://www.boell.de/
http://www.boell.de/
http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=vacancy-for-evs-volunteer-in-germany-31707
http://www.youthnetworks.eu/ShowOrganisation.aspx?Organisation=verein-zur-forderung-von-beschaftigung-und-qualifizierung-vfbq-ev
http://www.youthnetworks.eu/ShowOrganisation.aspx?Organisation=verein-zur-forderung-von-beschaftigung-und-qualifizierung-vfbq-ev
http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=2--evs-volunteers
http://www.youthnetworks.eu/ShowOrganisation.aspx?Organisation=organisation-adif
http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=center-for-contemporary-art
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/portugal.html
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Plaça de fisioterapeuta, França [+] 

S’ofereix una plaça de fisioterapeuta a França. Es necessita un nivell de francès bàsic i 

és imprescindible tenir vehicle propi.  

 

No especificat 

 

Mecànic d’automòbils, camions i maquinària agrícola a França (Rhône –Alps 

Francesos) [+] 

Es cerca responsable pel manteniment i reparació de tot tipus de vehicles pesats 

(camions, autobusos i tots els tipus de motors hidràulics). Es requereix 3 anys 

d’experiència demostrable en el sector i coneixements de francès. Es facilitarà ajuda per a 

trobar allotjament i classes de francès, si es requereixen. Interessats enviar CV, carta de 

motivació i referències (amb dades de contacte) a: afrodita.lemaitre@pole-emploi.fr 

 

No especificat 

Places d’infermer/a, Regne Unit (Leicester) [+] 

L’empresa anglesa Cpl Healthcare ofereix places per a infermers/res a Leicester al Regne 

Unit. Les entrevistes tindran lloc a Espanya fins al gener de 2014. S’ofereix 2 mesos 

d’allotjament gratuïts i un sou entre £21.388 - £ 27901 per 37,5 hores (jornada completa). 

S’han d’enviar les candidatures a: victoria.berzosa@cpl.ie 

 

Fins que 

s’esgotin les 

places 

Places d’infermer/a a Regne Unit (Illa de Guernsey, canal de la Mànega) [+] 

Cpl Healthcare treballa en el Departament de Salut i servei socials de Guernsey i cerca 

infermeres a jornada completa. Es requereix experiència mínima d’un any en els 

departaments de cirurgia i/o Unitat Cures Intensives i anglès fluid, idealment nivell B2. 

Ofereixen opcions d’allotjament subvencionat i sou d’entre £23,000 a £29,313. 

S’han d’enviar les candidatures a: victoria.berzosa@cpl.ie 
 

Fins que 

s’esgotin les 

places 

Places de metges del treball, Alemanya [+] 

Es necessiten metge a Alemanya a temps complet o parcial. Es requereix tenir al menys 2 

anys d’experiència en medicina general, tenir coneixements d’alemany i un alt nivell 

d’anglès. 

 

No especificat 

INFORMACIÓ D’INTERÈS 

Concurs d’articles sobre les Eleccions Europees 2014 [+] 

La Representació de la Comissió Europea i l’Oficina d’Informació del Parlament Europeu a Barcelona han 

obert una nova edició del Concurs d'Articles sobre la Unió Europea, enguany dedicat a les eleccions al 

Parlament Europeu que tindran lloc el proper mes de maig. Aquest certamen, que s'adreça a estudiants de 

periodisme o recent llicenciats. EL concurs té l'objectiu de reforçar l'interès i coneixement dels futurs 

professionals de la comunicació en el procés de construcció europeu i en les polítiques i les institucions 

comunitàries. Es pot participar fins el 19 de gener de 2014. 

 

 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran22Nov_kine_Caen_Mary.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran29Nov_Mecaniciens_poids_lourds.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran29Nov_Mecaniciens_poids_lourds.pdf
mailto:afrodita.lemaitre@pole-emploi.fr
http://www.cplhealthcare.com/
mailto:victoria.berzosa@cpl.ie
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/oferuk25Nov_PuestosenfermeriaGuernsey.pdf
mailto:victoria.berzosa@cpl.ie
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl12sept_Ref39OccupationalPhysicianHnl.pdf
http://ec.europa.eu/spain/barcelona/participa/concurs/index_ca.htm
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X Edició de las Beques Europa [+] 

La Universitat Francisco de Vitòria ofereix 50 beques per a estudiants preuniversitaris que, en el moment 

d’inscriure-se a la convocatòria, estiguin cursant 1er de batxillerat. Els 50 finalistes realitzaran un viatge 

cultural, acadèmic i d’oci a universitats prestigioses d’Europa el juliol de 2014. Pots participar a la 

convocatòria fins el 13 de gener de 2014.  

 

Creative reading? Why not!, Grundtvig workshop [+] 

L’associació polonesa ffi ofereix un curs subvencionat per la Unió Europea dirigit a adults que treballen al 
sector de l’educació per a adults i literatura. El curs tindrà lloc del 23 al 29 de març de 2014 a Polònia. S’ha 
de tenir com a nivell mínim d’anglès un B1.  
 

Career International me per treballar a Alemanya [+] 

L’associació patronal metal·lúrgica i elèctrica de Bavaria Bayme vbm posa en marxa el projecte Career 

International que facilita la posada en contacte entre empreses i joves que busquen feina. Per poder 

registrar-te al web es requereix tenir entre 18 i 35 anys, estar qualificat (consulta les titulacions requerides) i 

parlar alemany o anglès.  

OPORTUNITATS DE MOBILITAT 
INTERNACIONAL 

BEQUES D’ESTUDIS 
Termini 

Places per a professors visitants a centres educatius d’Estats Units i Canadà [+] 

El Ministeri d’Educació ofereix places per a professors visitants a centres educatius 

d’Estats Units i Canadà pel curs acadèmic 2014-15. Es requereix tenir la nacionalitat 

espanyola, dominar l’anglès oral i escrit i estar en possessió d’alguna de les titulacions 

que s’especifiquen a l’Annex II de la convocatòria.  

 

4 de desembre 

de 2013 

Programa Fulbright d’ampliació d’estudis, curs 2014-2015 [+] 

Beques destinades a joves titulats superiors interessats en programes de Màster s, 

doctorats o, excepcionalment, en projectes d'investigació predoctoral en universitats nord 

americanes i àrees relacionades amb el compromís cívic i el voluntariat. Cal tenir la 

nacionalitat Espanyola o de la UE, haver obtingut un títol universitari entre 2007 i 

setembre del 2013, experiència demostrable en treballs relacionats amb el voluntariat i 

domini excel·lent de l’anglès.    

 

9 de gener del 

2014 

Programa Fulbright-Schuman per ciutadans de la Unió Europea, curs 2014-2015 [+] 

Aquesta modalitat de les beques Fulbright ofereixen l’oportunitat d’estudiar, investigar, 

donar classes en una universitat dels Estats Units o rebre formació professional en un 

centre especialitzat. La convocatòria està oberta per a diferents disciplines i per a 

ciutadans de la UE. Les beques tenen una duració d’entre 3 a 10 mesos i cobreixen 

manutenció mensual, viatge d’anada i de tornada i assegurança mèdica.  

1 de febrer del 

2014 

http://www.becaseuropa.es/
http://www.ffi.org.pl/news_more.php?num=2163
http://www.careerinternational-me.com/
http://www.careerinternational-me.com/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/14/pdfs/BOE-A-2013-11904.pdf
http://www.fulbright.es/convocatorias/ver/1414/ampliacion-de-estudios/2014-2015
http://www.fulbright.es/convocatorias/ver/1412/programa-fulbright-schuman-para-ciudadanos-de-la-union-europea/2014-2015
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200 beques d’investigació Iberoamèrica del Banc Santander [+] 

El Banc Santander obre el termini d'inscripció per a les Beques Iberoamèrica per a 
professors i investigadors espanyols. El programa va dirigit a impulsar l'Espai 
Iberoamericà del Coneixement. La durada mínima de l’estada és de 2 mesos. 
La beca va dirigida a personal docent i investigador d'universitats espanyoles amb 
conveni de col·laboració vigent amb el Santander. Llistat de Universitat participants a: 
http://ves.cat/ht4m 
 

3 de març del 

2014 

Beques d’estudis La Caixa 2014 a Àsia [+] 

La Fundació La Caixa ofereix beques per estudiar a Austràlia, Corea del Sud, Índia, 

Japó, Singapur i Xina. Les beques es dirigeixen a graduats universitaris, llicenciats i 

titulats superiors que hagin cursat els seus estudis a centres d’ensenyança superior en  

universitats espanyoles. Entre d’altres requisits s’ha de tenir un bon nivell d’anglès o de 

l’idioma del país de destí. 

 

24 de març de 

2014 

Beques d’estudis La Caixa 2014 a Amèrica del Nord [+] 

La Fundació La Caixa ofereix beques per estudiar a Estats Units i Canadà. Les beques 

es dirigeixen a graduats universitaris, llicenciats i titulats superiors que hagin cursat els 

seus estudis a centres d’ensenyança superior de les universitats espanyoles. Entre 

d’altres requisits s’ha de tenir un bon nivell de l’idioma del país de destí. 

 

28 d’abril de 

2014 

PRÀCTIQUES REMUNERADES  
 

INTERNACIONAL- “Vulcanus” a Japó (pràctiques de 8 mesos i curs intensiu de 

japonès) [+] 

La beca Vulcanus inclou un seminari d'una setmana al Japó, un curs intensiu de japonès 

de quatre mesos i un període de pràctiques de vuit mesos en una empresa japonesa. El 

candidat ha de ser ciutadà de la UE, estudiant d'enginyeria, informàtica, química, 

electrònica, física, telecomunicacions o ciències tecnològiques, a una universitat de la 

Unió Europea. La beca finança el curs al Japó, els cursos de formació i dota d’una 

aportació mensual per a la manutenció del candidat.   

 

20 de gener del 

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. 

 

https://becas.agora-santander.com/JPI_ES_2014_Bases_de_la_convocatoria.pdf
http://ves.cat/ht4m
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/asia_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/americadelnorte_es.html
http://www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0
http://www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0
http://www.civiweb.com/international/ES/vie.aspx
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Vacant en tècnic de comunicació a Estat Units (Fremont) de febrer del 2014 a agost 

de 2015 [+] 

Asteelflash és una empresa líder en serveis de fabricació electrònica que cerca tècnic de 

comunicació per la seva seu a Fremont. Les tasques són gestionar el 15% de la 

comunicació externa, la gestió de la intranet i la comunicació entre departaments de 

l’empresa. Es requereix experiència de 12 mesos en el sector de la comunicació i de 

comercial i domini de l’anglès. 

 

 

No especificat 

Vacant com a responsable de projectes de voluntariat i cooperació a l’Ambaixada 

francesa a Nicaragua (Managua) de febrer de 2014-2015 [+] 

Les funcions més destacades del càrrec són participar en programació de l'ambaixada i 

la creació de projectes, cooperar en l'àmbit dels drets humans, realitzar la recerca de 

noves formes de cooperació, donar suport a les iniciatives de desenvolupament i ONG 

franceses a Nicaragua i explorar les oportunitats de la cooperació universitària en el país. 

Cal tenir estudis en ciències polítiques i màster en cooperació internacional, domini del 

castellà i coneixements de francès.   

 

 

 

No especificat 

Tècnic en automoció i comercial a l’índia (Calcuta) de febrer 2014-2015 [+] 

ARA COSTATS (Corporació de Desenvolupament Industrial de Seguretat) és una 

empresa que es dedica al disseny i fabricació de vehicles de bombers. Entre les funcions 

més importants del candidat estan el anàlisi de mercat, la comercialització dels productes 

i la investigació i l'anàlisi tècnic de les ofertes dels vehicles de bombers. Es requereix el 

domini de l’anglès i experiència com a comercial  

 

 

No especificat 

RESIDÈNCIES ARTÍSTIQUES   
 

Residència artística de 12 mesos a Shiraz, Iran [+] 

El Centre d’Art i Creació de Ses Voltes, centre dedicat a la creació i producció d’art 

contemporani a Palma de Mallorca, convoca una beca per a professionals del sector 

cultural de tot el territori espanyol, que desitgin desenvolupar un projecte artístic i 

innovador a Shiraz (Iran) i aprofundir en els seus coneixements històrics sobre l’antiga 

Pèrsia.  

23 de desembre 

de 2013 

OFERTES DE FEINA: 
 

Places per a treballar en creuers en l’empresa Barcelona Crew 

L’empresa Barcelona Crew, especialitzarà en creuers de luxe esta iniciant els processos 

de selecció per a diverses places en els seus vaixells. Les entrevistes es realitzaran 

durant el mes de gener i els contractes que proporcionen són d’entre 8 i 9 mesos amb 

incorporació el mes de març . Per veure les diferents vacants consulteu la seva pàgina 

web.  

 

No especificat  

 

http://www.civiweb.com/FR/offre/61895.aspx
http://www.civiweb.com/FR/offre/61895.aspx
http://www.civiweb.com/FR/offre/61867.aspx
http://www.civiweb.com/FR/offre/61867.aspx
http://www.civiweb.com/FR/offre/61839.aspx
http://sesvoltes.org/solicitudes/Bases%20Beca%20Shiraz%202014.pdf
http://www.barcelonacrew.com/


MOBILITAT INTERNACIONAL 
Butlletí quinzenal Núm.: 47: Desembre de 2013. 
 

  

 

 I aquest mes....  Sud Est Asiàtic  

Assessor tècnic d'administració de comptes a Singapur [+] 

Empresa en el sector de les finances busca candidat per la coordinació i supervisió dels   

comptes dels seus clients, donar suport al programari de l’empresa, investigar i analitzar 

els serveis que comercialitzen i coordinar un equip multidisciplinari de treballadors. Es 

requereix 3 anys d'experiència en un lloc de treball similar, titulació en l’àmbit de les 

finances i experiència en ventes i coordinació d’equips.   

   

No especificat 

 

Dissenyador web a Malasia (Penang) [+] 

L’empresa Dell està buscant un analista Web per ajudar a difondre la plataforma online 

de l’empresa. Es requereix llicenciatura o titulació en ciències de la computació i 

experiència en lloc de treball relacionats amb la publicitat, màrqueting i comunicació 

digital. 

No especificat 

Mestre I coordinador d’estudis escola primària internacional a Malàisia [+] 

Excelsior International School és una escola internacional que cerca responsable de la 

supervisió, gestió i planificació d’aula en el seu centre a Malàisia. El candidat treballarà 

amb els estudiants, professors d'altres assignatures, administradors de l'escola i els 

pares. Es requereix experiència com a mestre d’escola primària i com orientador de 

professorat, així com el domini excel·lent de l’anglès.  

No especificat  

Comercial farmacèutica Singapur [+] 

L’empresa Barrington James Limited cerca responsable de les activitats de 

reglamentació dels productes farmacèutics i dispositius mèdics del seu mercat al Japó i 

Malàisia. Les tasques principals són la preparació i presentació dels productes registrats, 

ser el principal enllaç amb socis Japó i altres països asiàtics i el desenvolupament de 

plans de negoci a nivell mundial. Es requereix titulació en farmàcia o disciplines 

científiques relacionades, mínim 3 anys d’experiència en la indústria farmacèutica, 

domini de l’anglès i valorable el coneixement d’una llengua asiàtica.  

No especificat 

INFORMACIÓ D’INTERÈS 
 

Us facilitem alguns cercador per a buscar ofertes al sud-est asiàtic:  

http://asiajobs.org/  
www.seek.com.au/jobs/in-asia-pacific 
www.startupjobs.asia/ (també pràctiques).  
www.bestjobsindonesia.com/ 
www.jobstreet.co.th/en/ 
www.gradmalaysia.com/jobs (també pràctiques) 
 

 

http://jobs.dell.com/sg/singapore/account-management/jobid4518806-technical-account-management-advisor-jobs
http://jobs.dell.com/my/bayan-lepas/engineering/jobid4493399-web-design-sr.-analyst-jobs
http://teachingopportunitiesabroad.com/job/elementary-teacher/primary-elementary-teacher/2013-11-21/12386?action=search&15%5B%5D=243
http://jobs.monster.com.sg/details/13313174.html?sig=js-4-ab8b2a8fa02151ba5a72fb90992caa3b-1&from=
http://asiajobs.org/
http://www.seek.com.au/jobs/in-asia-pacific
http://www.startupjobs.asia/
http://www.bestjobsindonesia.com/
http://www.jobstreet.co.th/en/
http://www.gradmalaysia.com/jobs
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XERRADES I TALLERS 

Cal fer inscripció prèvia! 

 
CAMPANYA “UN MÓN D’OPORTUNITATS” 

Del 5 de novembre al 4 de desembre organitzem la campanya “Un món d’oportunitats: de BCN al 

món”. Un total de 13 xerrades on vindran representants de 14 països diferents per explicar totes les 

oportunitats que t’ofereixen els respectius països (estudiar, treballar, fer pràctiques i voluntariats). Si 

estàs pensant en marxar, no t’ho pots perdre! A més, per als que no podreu venir teniu igualment la 

possibilitat de seguir cada xerrada en directe via streaming a través del web de la campanya. 

www.bcn.cat/bcncalmon. Apunta’t-hi!  

ACTIVITAT DIA I HORA  LLOC I INSCRIPCIÓ 

Estades a EUA  

A càrrec de Ramón Menéndez-Carreira (Cònsol per a 

Afers Consulars del Consolat General dels Estats 

Units a Barcelona), Kara Madden (Assessora 

Acadèmica d’EducationUSA) i Alberto Lopez San 

Miguel (Director Executiu de la Comissió Fulbright). 

Fes les teves preguntes al twitter: #mónEUA 
 

Dimarts 3 de 
desembre  
 
Hora: 18 h 

PIJ Garcilaso – Sant 
Andreu 
 

C. Garcilaso 103 

pijgarcilaso@bcn.cat 

Tel. 932 562 959 

Estades als països Escandinaus 
 
A càrrec de Sarah María Bogante, (Agregada Cultural 

de l’Ambaixada de Dinamarca a Madrid), Albert 

Ginjaume (Cònsol general honorari de Finlàndia), 

Karin Mollö-Christensen (Cónsul General de 

Noruega) i Johan Rydberg (Primer secretari, Afers 

polítics i econòmics de l’Ambaixada de Suècia). 

Fes les teves preguntes al twitter: #mónEscandinaus 
 

Dimecres 4 de 
desembre  
 
Hora: 17 h  

CIAJ  

 

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

ALTRES TALLERS DELS PUNTS D’INFORMACIÓ JUVENIL 

Practica l’entrevista laboral en anglès 

Prepara’t i practica l’entrevista de treball en anglès 
per superar processos de selecció d’aquí i de fora. 
 
A càrrec de la Laura Santone, tallerista del CC Casa 
Sagnier 

Dilluns 16 i 
dijous 19 de 
desembre 

 

Hora: 18 h 

PIJ Sarrià-Sant Gervasi  

C. Brusi, 61 

informaciojoves@casasag
nier.net  

Tel. 934 140 195 

Practica l’entrevista laboral en francès  

Prepara’t i practica l’entrevista de treball en francès 
per superar processos de selecció d’aquí i de fora.  
 
A càrrec de l’Anne Buret tallerista del Centre Cívic 
Casa Sagnier 

Divendres 13 i 
20 de desembre  

Hora: 18 h 

 

PIJ Sarrià-Sant Gervasi  

C. Brusi, 61 

informaciojoves@casasag
nier.net  

Tel. 934 140 195 

http://www.bcn.cat/bcncalmon
mailto:pijgarcilaso@bcn.cat
mailto:ciaj@bcn.cat
mailto:informaciojoves@casasagnier.net
mailto:informaciojoves@casasagnier.net
mailto:informaciojoves@casasagnier.net
mailto:informaciojoves@casasagnier.net
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ALTRES TALLERS DE LA XARXA EUROPA JOVE 

Trobar feina i pràctiques a l’estranger al sector 
Científic [+] 
A càrrec del Centre Europa Jove 

 

Dimecres 4 de 
desembre  

Hora: 18:30 h 

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

Treballar d'artista i al sector cultural a l'estranger 
[+] 
A càrrec del Centre Europa Jove 

 

Dijous 5 de 
desembre  

Hora: 18:30 h 

Centre Europa Jove 
Centre de producció 
Cultural i Juvenil Polidor 
Pl. Guillermo Vidaña, s/n 
Sant Adrià de Besòs 

Treballar i viure a França [+] 
A càrrec del Centre Europa Jove 

 

Dilluns 9 de 
desembre  

Hora: 18:30 h 

Centre Europa Jove 
Badiu Jove 
C/Francesc Layret, 65-71, 
3ª planta 
Badalona 

Treballar a l’estranger en el sector social [+] 
A càrrec del Centre Europa Jove 
 

Dijous 19 de 
desembre  

Hora: 18:30 h 

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

ALTRES TALLERS D’INTERÉS   

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”. 
 
A càrrec del Servei Federal de Treball d’Alemanya i 
de l’EURES 
 

Dijous 12 de 
desembre 

Hora:10:00h 

Xarxa Eures 
 
Data límit per presentar la 
candidatura: 10 de 
desembre de 2013. 

 
  

http://www.barcelonesjove.net/info/agenda/treballar-lestranger-trobar-feina-i-pr%C3%A0ctiques-l%E2%80%99estranger-al-sector-cient%C3%ADfic
http://www.barcelonesjove.net/info/agenda/treballar-lestranger-trobar-feina-i-pr%C3%A0ctiques-l%E2%80%99estranger-al-sector-cient%C3%ADfic
http://www.barcelonesjove.net/info/agenda/treballar-lestranger-treballar-dartista-i-al-sector-cultural-lestranger
http://www.barcelonesjove.net/info/agenda/treballar-lestranger-treballar-dartista-i-al-sector-cultural-lestranger
http://www.barcelonesjove.net/info/agenda/treballar-lestranger-treballar-i-viure-fran%C3%A7a
http://www.barcelonesjove.net/info/agenda/treballar-lestranger-trobar-feina-i-pr%C3%A0ctiques-l%E2%80%99estranger-al-sector-social
https://www.oficinadetreball.cat/socweb/opencms/socweb_es/_noticies/NEW_0341.html
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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 

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

