Altres : Intercanvis en albergs juvenils internacionals 2019
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet
Organitza: Altres
Tipus entrada al calendari: Altres
Temàtica activitat del calendari: Europa, Treballar a l'estranger, aprendre idiomes, viatjar
Tags: Idiomes, Treballar a l'estranger, europa, hostaleria, turisme, viatjar
Dates de realització

Del dimarts 2 de abril de 2019 al dissabte 31 de agost de 2019
Dates d'inscripció

Del dimarts 2 de abril de 2019 al dissabte 31 de agost de 2019
Descripció

La Xarxa Espanyola d'Albergs Juvenils (REAJ) desenvolupa per sisè any el Programa
d'Intercanvis Juvenils en col·laboració amb la Xunta de Galícia. Un Programa per a joves de
totes les Comunitats Autònomes que et permetrà viure una experiència única en un entorn
internacional!
Requisits dels/de les participants:
- Joves entre 18 i 30 anys d'edat de qualsevol Comunitat Autònoma que reuneixin les
següents característiques:

Tenir ganes de viure una experiència internacional que millorarà el seu CV
Tenir el Carnet de Alberguista en vigor durant tot el desenvolupament del Programa
Coneixement fluid de l'idioma principal del país de destinació (o en defecte d'això,
anglès mínim nivell B1).
Destinacions internacionals:

República Txeca: Praga
Escòcia: Edimburg
Eslovènia Bovec i Pod Voglom
Portugal: Porto
Itàlia: Diverses ciutats per confirmar
Croàcia: Veli Losijn
Anglaterra: Diverses destinacions per confirmar
Dates: hi ha places disponibles des d'abril fins a desembre de 2019. L'ideal és que indiquis
en el formulari tots els mesos en què estiguis disponible. Quanta més disponibilitat tinguis,
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més oportunitats tindràs!
Durada: La durada de l'estada de cada participant a l'estranger pot ser de 2 setmanes i 3
mesos (l'estada mitjana és d'un mes).
La jornada pot variar en funció de la destinació. En qualsevol cas, no superarà les 40 hores
setmanals (màxim de 8 hores diàries). Les hores es distribuiran en 5 dies a la setmana,
segons els torns establerts per l'associació d'acolliment i tots els/les participants comptaran
amb 2 dies lliures a la setmana.
Les tasques seran assignades per l'alberg de destinació i estaran relacionades amb el dia a
dia dels albergs: restaurant-bar, housekeeping, recepció… Si bé podrà realitzar un altre tipus
d'activitats en funció de les necessitats específiques de cada alberg i les capacitats del/de la
participant.
Més informació i inscripció: https://reaj.com/intercambios-reaj/
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

http://www.barcelonesjove.net/node/80973
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