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OPORTUN ITATS D E MOB ILITAT
INTERNAC IONAL
TEMA

TERMINI

BEQUES D’ESTUDI
Premi Wheelwright, beca d’investigació en arquitectura i disseny [+]
Premi Wheelwright és una beca d'investigació valorada en 100.000$ que s'atorga
anualment a arquitectes que inicien la seva carrera i han demostrat un talent excepcional
en el seus dissenys. La beca està oberta a candidats de tot el món, a través d’una
convocatòria oberta de projectes. Consulta la pàgina web per conèixer tots els criteris de
participació i valoració.

4 de març del
2014

Beques Iberoamérica del Banc Santander [+]
Estudiants de 64 universitats espanyoles podran sol·licitar les beques de la nova edició
del programa de Beques Iberoamèrica del Banc Santander. Poden accedir a la beca
alumnes d’universitats espanyoles que portin a terme estàncies durant un semestre
acadèmic en universitats d’Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Mèxic, Portugal, Puerto Rico,
Perú i Uruguai. Les Beques Iberoamèrica tenen una dotació de 3.000 euros.

31 de maig 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 d’entre 6 i 24 mesos a països de
tot el món. Les pràctiques professionals poden englobar sectors molt diversos.
Gerent de preus per Orange Eslovàquia [+]
L’empresa Orange a Eslovàquia cerca gerent de preus per formar part del seu equip
professional internacional. El candidat serà el responsable de la gestió de preus, del
desenvolupament de tècniques de màrqueting i suport de vendes. Es requereix formació
en comerç i domini de l’anglès i el francès.

No especificat

Plaça com a comptable a Hongria [+]
Valeo és una empresa que es dedica al disseny, fabricació i venda de la indústria del
automòbil, que cerca comptable per a la seva seu a Hongria. El candidat serà el
responsable de l'elaboració de pressupostos, i serà el interlocutor entre l'equip local i les
seus de Valeo internacionals. Es requereix formació de cinc anys en l'àmbit d'economia i
finances, i anglès fluid. Experiència amb el programa SAP, serà un plus

No especificat

Assistent administratiu a Senegal [+]
Les escoles oficials de francès a Dakar, dependents de l'Ambaixada francesa, cerca
persona per organitzar i coordinar el comitè d'educació de les diferents escoles, realitzar
l'assignació d'estudiants, i donar suport a la contractació de personal. És requereix
francès molt avançat. Es requereix formació universitària, mínima de tes anys,
experiència en l'administració d'empreses, i es valorarà experiència en el món de

No especificat
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l'educació.

Assistent d’anàlisis econòmic i financer a l’Índia [+]
El servei econòmic financer regional a la Índia busca candidat amb perfil financer per
participar sota l'autoritat del Cap del Departament Econòmic i Assessor Financer de
l’Índia i el sud d'Àsia. Es requereix excel·lent nivell en economia, especialment en
macroeconomia, anglès fluid, coneixement de les institucions econòmiques i financeres
europees i internacionals.

No especificat

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 República Txeca [+]
El SVE es desenvoluparà a EVS Bunkr, entitat que presta serveis socials en centres
d’acollida per nens i joves. Els voluntaris podran familiaritzar-se amb la cultura txeca, i
formar part de l’equip de l’organització, preparant activitats setmanals per realitzar amb
els nens i ajudant en l’organització d’actes culturals per estudiants de secundària. El
projecte ja està aprovat i començarà aquest mateix març del 2014, els interessats han de
contactar amb Fundació Catalunya Voluntària: www.catalunyavoluntaria.cat.

El més aviat
possible

Servei de Voluntariat Europeu a Polònia [+]
Vacant com a voluntari en una cooperativa social a Polònia que treballa en turisme social
i
sostenible.
El
voluntari
serà
el
responsable
d’escriure
articles
i gestionar un bloc sobre cooperatives socials, també impartirà classes d’idiomes als
membres de la cooperativa, preparà materials per a seminaris i realitzarà informació al
voltant de turisme social. . El projecte ja està aprovat i començarà a l’abril del 2014, els
interessats
han
de
contactar
amb
Fundació
Catalunya
Voluntària:
www.catalunyavoluntaria.cat.

El més aviat
possible

Servei de Voluntariat Europeu a Alemanya [+]
AGSA és una entitat alemanya que organitzant i gestionant camps de treballs
internacionals i trobades de voluntaris d’arreu del món. El voluntai europeu, donarà suport
a les activitats de l’entitat, tan en el disseny de camps de treballs com durant la seva
realització.”. El servei de voluntariat s’iniciarà al setembre del 2014 i tindrà una duració de
11 mesos.

31 de març de
2014

Servei de Voluntariat Europeu a Bèlgica [+]
L’organització Belga Domaine de Mozet busca diversos voluntaris pels seus projectes a la ciutat
de Namur. La organització acull cada any a joves estudiants d’entre 12 a 26 anys i el voluntari será
la persona responsable de l’acollida dels joves i la dinamització dels grups durant el seu any
acadèmic. El projecte s’iniciarà l’octubre del 2014 i durarà fins el juny del 2015

1 d’abril de
2014
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Servei de Voluntariat a Polònia [+]
El projecte acollirà a 9 voluntaris a la ciutat de Cracòvia per a treballar en llars de infants
o en projectes amb adolescents en un club europeu. El voluntari donarà suport al
personal polonès del centre i també aportarà part de la programació setmanal del servei.
El projecte s’iniciarà l’octubre del 2014 i durarà fins el juny del 2015.

30 d’abril de
2014

Servei de Voluntariat Europeu als Països Baixos [+]
Mision House és una entitat Holandesa que ofereix una plaça de Servei de Voluntariat
Europeu. És un entitat de caire social que realitza molts projectes amb persones en risc
d’exclusió social, majoritàriament en l’àmbit de la infància. El voluntari podrà triar en quin
projecte prefereix treballar, un cop hi arribi. El projecte té una duració de 9 mesos i
s’iniciarà el setembre de 2014.

14 d’abril de
2014

Oferta de Voluntariat Europeu a França [+]
L’entitat Arche-France busca 10 voluntaris per a dur a terme projectes de llarga durada a
les ciutats de la regió d'Alsàcia, Bretanya, Normandia i Centre de França. Els projecte són
de temes socials i infància. Els voluntaris treballaran amb infants de 5 a 16 anys,
organitzant activitats, fent acompanyaments a l'escola i suport educatiu. Per més
informació contacta amb istant@servicevolontaire.com

No especificat

OFERTES DE FEINA
Vacant com infermers residència tercera edat a Regne Unit [+]
Internusing LTD selecciona infermers a través de la Xarxa Eures per treballar a
residències de la tercera edat en les localitats de Cardiff, Bristol, Norfolk, Surrey,
Wokingham, Nottinghamshire, Brighton, Ipswich, Wales, Essex i Wimbledon. Es requereix
titulació d’infermeria, acreditació per poder treballar al Regne Unit i un nivell B2 d’anglès.
Tota la informació deu ser enviada via email a info@internursing.es

7 de març de
2014

Cap de projectes a Noruega [+]
Palfinger Dreggen és una empresa internacional que treballa en la construcció naval que
a través de la Xarxa Eures busca responsable de projectes pel seu departament tècnic i
de contacte amb proveïdors per la seva seu a Bergen. És requereix titulació com enginyer
tècnic, 5 anys d’experiència en obres de construcció de projectes tècnics, experiència
com a gestor de projectes i anglès fluid.

12 de març de
2014

Enginyers mecànics a Noruega [+]
Palfinger Dreggen és una empresa internacional que treballa en la construcció naval i
través de la Xarxa Eures busca enginyer mecànic per la seva seu a Bergen. El candidat
prepararà dibuixos mecànics segons els clients i realitzarà càlculs i dissenys d'estructures
d'acer. Es requereix titulació com enginyer, experiència en l’ús d’eines de disseny com
ACAD i Inventor o programari 3D similar i un nivell d’anglès fluid.
Enginyers hidràulics a Noruega [+]
Palfinger Dreggen és una empresa internacional que treballa en la construcció naval i

12 de març de
2014

12 de març de
2014
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través de la Xarxa Eures busca enginyer hidràulic per la seva seu a Bergen. El candidat
realitzarà el disseny del sistema hidràulic per a grues marines d’acord els requisits dels
clients i els estàndards internacionals. Es requereix titulació i experiència com enginyer
hidràulic, i anglès fluid.
Cap de cuina a Noruega [+]
Renaa Restauranten és una de les principals cadenes de restaurant de Noruega, que a
través de la Xarxa Eures cerca cap de cuina pel seu restaurant a Trondheim. Es
requereix titulació com a cuiner i experiència similar en el càrrec d’equips. L’anglès fluid
és necessari i es valorarà la voluntat per aprendre Noruec.

31 de març de
2014

Cuiner a Noruega [+]
Renaa Restauranten és una de les principals cadenes de restaurant de Noruega, que a
través de la Xarxa Eures cerca cuiner pel seu restaurant a Norge. És requereix
experiència demostrable com a cuiner de restaurant. L’anglès fluid és necessari i es
valorarà la voluntat per aprendre Noruec.

31 de març de
2014

Cuiners, cambrers i personal de manteniment a Alemanya [+]
La ZAV (Servei públic d’ocupació alemany), a través de la xarxa EURES, busca per al
parc temàtic EUROPAPARK i altres hotels i restaurants d’Alemanya, cuiners amb nivell A2
d’alemany, cambrers amb nivell B2 i personal de manteniment amb nivell A2. Es requereix
experiència demostrable en el sector concret on s’envia la candidatura. Els interessats
s’han d’inscriure a través de la Xarxa Eures Espanya.

15 de març de
2014

Dibuixant tècnic a Bèlgica [+]
Empresa Thekla, consultora d’enginyeria especialitzada en ser i formigó, busca a través
de la Xarxa EURES, dibuixant tècnic per a la seva seu a Beveren. El candidat ha de tenir
experiència mínima de 2 anys com a dibuixant tècnic i saber dibuixar formes estructurals i
geomètriques en CAD. Es requereix un nivell fluid d’anglès.

17 de març de
2014

Enginyer de sistema a Bèlgica [+]
Important empresa en el sector de la telefonia mòbil cerca enginyer de sistemes TI. El
candidat serà el responsable de la instal·lació i execució de projectes de xarxa i
l’assistència als clients. També realitzarà i provarà noves aplicacions de software. Es
requereix titulació i cinc anys d’experiència en una plaça similar.

17 de març
del 2014

Vacant com infermera d’urgències al Regne Unit [+]
L’empresa Elite Agència Mèdica és una agència de contractació d'infermeres
especialitzades en el Regne Unit. Es requereix llicenciatura d’infermeria, dos anys
d’experiència, un nivell d’IELTS 7.5 i ser infermeres registrades al Regne Unit.

5 de Maig de
2014

Aquest mes Marroc
Director tècnic al Marroc [+]
Multinacional especialitzada en aïllament tèrmic i acústic de instal·lacions industrials busca

No especificat
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responsable per a la seva delegació al Marroc. Les seves funcions seran el
desenvolupament del negoci segons els objectius de la zona, gestió de recurs humans,
control dels costos dels projectes realitzats i realització de informes econòmics i financers.
Es requereix titulació en enginyeria i perfil comercial. Es requereix francès fluid i es
valorarà l’anglès.
Enginyer electrònic al Marroc [+]
Acciona Agua, busca incorporar un enginyer electrònic per a la seva seu a Rabat, Marroc.
La seva funció principal serà realitzar el seguiment de la instal·lació, muntatge i posada en
marxa de models d’equips de l'especialitat EICA. Es requereix titulació en l’àmbit de les
enginyeries, de 3 a 5 anys d’experiència en llocs similars i francès fluid. Es valorarà
l’espanyol i l’anglès.

No especificat

Monitor de Tenis al Marroc [+]
Club MED Marroc buscar monitors per realització de cursos de tenis col·lectius per adults
io infants des de iniciació fins a perfeccionament. Altres funcions serà animar i organitzar
esdeveniments i tornejos de tenis i promocionar l’activitat dins dels seus Resorts. El
allotjament i els menjars van a càrrec del Resort. Es requereix experiència en càrrec
similars, nivell alt de francès i anglès i es valorarà el coneixements d’altres idiomes.

No especificat

Assistent responsable de cadena de restaurants [+]
Es requereix assistent per a donar suport al responsable dels restaurants de la cadena
hotelera Club MED Marroc. El candidat serà el responsable de l’organització de tasques
logístiques (personal, horaris…) de la millora dels restaurants i del control de bufets.

No especificat

INFORMACIÓ D’INTERÈS
Claus per trobar feina al Marroc: http://ves.cat/jafZ
Altres pàgines de recerca de feina:
www.Infojobs.net/ofertas-trabajo/marruecos
www.indeed.es/ofertas/marruecos
www.ask.com
www.rekrute.com
www.adecco-maroc.com
www.manpower-maroc.com
www.bourseemloimaroc.com
www.marocemploi.net

XERRADES I TALLERS
TALLERS XARXA PIJ BARCELONA
Xerrada de Servei de Voluntariat Europeu [+]
Vols fer una estada de fins a una any a un altre país
de la Unió Europea col·laborant amb una entitat

DIA I HORA
dimecres, 5 de
març a les 18 h

LLOC
CIAJ
C. Sant Oleguer 6-8
Tel. 934 422 939
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Europea? A càrrec del Tècnic del Servei
d'Associacionisme i Educació en el Lleure de la
Direcció General de Joventut.
Inscripció prèvia trucant al CIAJ.
Estades al Quebec [+]
Tot allò que necessites saber per fer una estada al
Quebec. A càrrec del conseller d’Afers Internacionals
de l’Oficina d’Immigració del Quebec a París.

CIAJ
Dijous 6 de març
a les 18 h

C. Sant Oleguer 6-8
Tel. 934 422 939

Es requereix inscripció prèvia a través de següent
formulari [+]
Programes de voluntariat a l’estranger [+]
CIAJ
En aquesta xerrada us explicarem com podeu viatjar
per tot el món a través d'intercanviar feina per menjar i
allotjament.

Dijous 18 de
març a les 18h

C. Sant Oleguer 6-8
Tel. 934 422 939

Inscripció prèvia trucant al CIAJ.
Xerrada alternatives econòmiques per fer una
estada a Europa
En aquesta xerrada l’assessora de mobilitat
Internacional presentarà diverses alternatives com el
programa de Voluntariat Europeu, altres voluntariats o
intercanvis, per a realitzar una estada de forma
econòmica a Europa.

Dijous 18 de
març

Biblioteca Trinitat Vella
C. Galicia, 16
936 762 968

Xerrada oportunitats de voluntariat i camps de
treball per menors [+]
Els menors també podeu fer una estada de voluntariat
a l’estranger! Descobriu com fer-ho. Explicarem a
joves a partir de 16 anys, com accedir a camps de
treball i als voluntariats a granges ecològiques, què
són i en quins projectes poden participar.

Dijous 27 de
març

Pij Garcilaso- Sant
Andreu
C. Garcilaso, 103
Tel: 932 562 959

TALLERS XARXA EUROPA JOVE
Descobreix tots els tallers que realitzarà el Centre Europa Jove aquest mes de Març. Des orientació de
com fer el teu CV en alemany fins a xerrades amb tot el que necessites saber per viure a França o
Austràlia. Tot això i molt més ho pots trobar a la seva web www.barcelonesjove.net/tej. Recorda que
tots els tallers necessiten inscripció prèvia.
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Descobreix tots els tallers que durà terme aquest mes de març Nexes Interculturals de Joves per
Europa: des d’un taller per a joves professionals que vulguin tenir la seva primera feina a l’estranger,
informació sobre camps de treball a l’estranger o xerrada amb consells pràctics per a buscar feina a
Europa. Pots trobar tota la informació a la seva pàgina web: http://www.nexescat.org/.
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A SSESSORIES PERSONALITZAD ES
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
Dilluns 17 a 20 h
Punt 7- Punt d’Informació Juvenil d’HortaGuinardó
C. Horta, 71
Tel. 934 202 595 / punt7@punt7.org
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

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
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
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
Dilluns a divendres 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 de 11 a 20 h
CIREJ
C. Francesc Layret, 61-71, 3a, Badalona
Tel. 934 832 934 / cirej@barcelonesjove.net

Dilluns de 17 a 20 h
Centre Polidor
Rambleta, s/n, Sant Adrià de Besòs
Tel. 934 627 446 / 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

