Pràctiques laborals : Nova oportunitat per estudiar i
treballar amb l'FP Dual a Alemanya amb el projecte
Catazubi 2017
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet
Organitza: Empresa Privada
Tipus entrada al calendari: Pràctiques laborals
Temàtica activitat del calendari: Alemanya, Estudiar a l'estranger, FP Dual, Treballar a l'estranger
Tags: Alemanya, Treballar a l'estranger, formació professional
Dates de realització

Del dilluns 6 de març de 2017 al divendres 31 de març de 2017
Dates d'inscripció

Del dilluns 6 de març de 2017 al dimecres 15 de març de 2017
Descripció

Catazubi 2017 és un projecte subvencionat pel SOC amb l’objectiu de seleccionar joves
residents a Catalunya d’entre 18 i 30 anys que estiguin a l’atur i que no tinguin estudis
universitaris però que hagin acabat l’ESO, i oferir-los la possibilitat de realitzar la seva
formació professional en una empresa a Alemanya.
Els candidats que seran seleccionats per l'empresa Bridge4Mobility (B4M) de Mataró per
formar part de la promoció CATAZUBI 2017 i començar l’FP Dual remunerada, que combina la
formació a les aules amb l’experiència laboral.
Requisits:
• Fins a 30 anys
• Tenir l'ESO o equivalent
• Residència a Catalunya
• Inscripció al SOC i a garantia juvenil
Subvencions:
• Curs d’alemany a Catalunya de 450 hores - objectiu nivell B1
• Trasllat a Alemanya per iniciar pràctiques i/o FP Dual (sense interrupció)
• Ingressos mínims de 450,- € nets mensuals després de despeses de lloguer
i subministraments.
• Suport a Alemanya per els tràmits administratius.
• Organització habitatge d’aterratge.
Les inscripcions es fan a la web: www.b4m.cat
Més informació a https://www.bridge4mobility.com/ca/

Més informació a: http://www.barcelonesjove.net
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