Pràctiques laborals : Pràctiques CEDEFOP 2019 a Grècia
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet
Organitza: Altres
Tipus entrada al calendari: Pràctiques laborals
Temàtica activitat del calendari: Formació Professional, Pràctiques a l'estranger
Tags: formació professional, pràctiques a l'estranger
Dates de realització

Del dilluns 6 de maig de 2019 al dijous 30 de maig de 2019
Dates d'inscripció

Del dilluns 6 de maig de 2019 al dijous 30 de maig de 2019
Descripció

Aquest any Cedefop (Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional)
ofereix 12 oportunitats per a fer pràctiques de 9 mesos (de l'1 d'octubre a finals de juny) a
Tessalònica, Grècia en els següents àmbits:

Premsa i notícies
Biblioteca i documentació
Disseny gràfic
Protecció de dades i gestió de registres
Proveïdors d’aprenentatge
Orientació permanent
Abandó escolar prematur
Servei TIC
Enquesta d'empreses europees
Restaurant
Política i sistemes d'FP
Previsió de competències
Estadístiques i indicadors
L'aplicació en línia pot incloure un màxim de tres projectes en ordre de prioritat.
Qui pot participar: principalment joves graduats universitaris i estudiants de doctorat, sense
excloure aquells que, en el marc de l'aprenentatge permanent, han obtingut recentment un
diploma universitari i estan en l'inici d'una nova carrera professional. Els candidats dels
Estats membres de la Unió Europea han de tenir molt bons coneixements d'almenys dues
llengües de la UE, de les quals una ha de ser l'anglès; els candidats dels països candidats han
de tenir un bon coneixement d'almenys l'anglès.
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El termini de presentació de sol·licituds per al 2019 serà fins el dijous 30 de maig a les 14.00
hora grega (CET + 1).
Els participants reben una subvenció de manteniment mensual. L'import de la subvenció es
decideix per Cedefop i es revisa regularment en funció de les restriccions pressupostàries.
Actualment, l'import de la beca és:

979.01 euros mensuals per als estudiants de l'estranger (estats membres de la UE o
països candidats), així com els estudiants que resideixen a Grècia, que necessiten
traslladar-se a Tessalònica durant el període de pràctiques.
734.26 euros per mes per als alumnes que resideixen a Tessalònica abans de
començar la formació presencial.
Les despeses de viatge (dins d'uns límits determinats) també es reemborsen.
Les persones amb discapacitat poden rebre un suplement a la seva beca que ascendeix a la
meitat de l'import de la beca.
Més informació: http://www.cedefop.europa.eu/es/about-cedefop/recruitment/traineeships
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

http://www.barcelonesjove.net/node/81233
Data del document:

6.05.2019

Més informació a: http://www.barcelonesjove.net
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 2 of 2

