Treballar a l’estranger : Campanya Treballar a l'estiu 2016:
Jornada Treballar a l’estranger - llums i ombres sector de
l'hostaleria
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet
Organitza: Oficina Jove del Barcelonès. Centre Europa Jove
Tipus entrada al calendari: Treballar a l’estranger
Temàtica activitat del calendari: Treballar a l'estranger, hostaleria, taula rodona, treballar a l'estiu
Tags: Treballar a l'estranger, restauració
Dates de realització

Dimecres 20 de abril de 2016, de 18:00 a 20:00 hores
Dates d'inscripció

Del divendres 1 de abril de 2016 al dimecres 20 de abril de 2016
Descripció

T’interessa buscar feina de temporada a l’estranger? Dimecres 20 d’abril, podràs assistir a
diferents xerrades sobre aquest tema i conèixer empreses que ofereixen treball a Europa en
aquesta Jornada Treballar a l'estranger.
La jornada tindrà lloc en dos equipaments del barri del Raval: el Consell Comarcal del
Barcelonès i el CIAJ , situats a pocs metres de distància.
Participa en aquesta activitat al CIAJ titulada LLUMS I OMBRES: TREBALLAR AL SECTOR DE
L’HOSTALERIA. Una taula rodona amb la participació de joves que han viscut o estan vivint
l’experiència de treballar en aquest àmbit a l’estranger. Pren nota dels seus consells perquè
la teva estada a l’estranger sigui el més satisfactòria possible!

Inscripció:
Inscriu-te directament aquí, tot clicant la rodona verda que posa: Inscriu-te aquí!

Públic objectiu:
Joves entre 16 i 30 anys, prioritàriament de la comarca del Barcelonès (Badalona, Barcelona, L'Hospitalet, Sant
Adrià i Santa Coloma).
Certificat d'assistència: Si

Més informació a: http://www.barcelonesjove.net
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Localització i contacte
Centre d'Informació i Assessorament per a Joves
Sant Oleguer, 6-8
08001 Barcelona
Barcelona
Telèfon: 934 422 939
Informació addicional: http://www.ciajbcn.cat/main.asp?opc=0&idicat
Adreça electrònica de contacte: ciaj@bcn.cat
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

http://www.barcelonesjove.net/node/72422
Data del document:

7.04.2016
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