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Participa a la Jornada Treballar a l’estranger
Si aquest estiu busques feina de temporada a l'estranger, no et perdis la nostra Jornada Treballar a
l'estranger. Dimecres 20 d’abril, podràs assistir a diferents xerrades i tallers sobre aquest tema i conèixer
diferents empreses que ofereixen treball a Europa. La jornada tindrà lloc al Consell Comarcal del Barcelonès i el
CIAJ, dos llocs situats a pocs metres de distància. Has d'inscriure't en les activitats de forma independent.
Al Consell Comarcal del Barcelonès podràs assistir als següents tallers i xerrades:

Xarxa Eures. De 10 a 12h. Des de la Xarxa Eures -la Xarxa europea de Serveis d’Ocupació- mostraran
quina és la situació laboral a Europa, identificant les ofertes laborals més demandades a l’estiu a
cadascun dels països, i com accedir-hi. Pots fer la inscripció aquí. [1]
Com fer un CV en francès. De 13 a 14h. Amb el suport de voluntàries europees, aquest taller
t’ajudarà a enllestir un CV eficaç i ben estructurat en francès; fes que la teva candidatura destaqui! Pots
fer la inscripció aquí [2].
Treballar en la recollida de la fruita. De 17 a 18h. A càrrec de l’Assessoria en Mobilitat internacional
del Departament de Joventut. S’hi explicarà com i on trobar ofertes per treballar a les campanyes de
recollida de fruita a Europa, a l’estiu, i quins requisits demanen als temporers contractats. Pots fer la
inscripció aquí [3].
Alternatives a treballar a l'estranger. De 18 a 19h. Woofing, Work Away, HelpX, voluntariats… són
només algunes alternatives per fer estades a l’estranger amb pocs diners, canviant feina per
manutenció… tot guanyant competències i experiència professional. A càrrec de l’Assessoria en
Mobilitat internacional del Departament de Joventut. Pots fer la inscripció aquí [4].
Turisme de mar i muntanya. De 19 a 20h. En aquest taller t’explicarem quines opcions tens per
treballar a l’estranger en la costa i els destins turístics a la muntanya. A càrrec del Centre Europa
Jove, Pots fer la inscripció aquí [5].

Al CIAJ, podràs assistir a aquestes activitats:

Interway. De 12 a 13h. A càrrec d’Interway, empresa que, durant l’estiu, cerca monitors per
acompanyar als i les joves que envia a estudiar idiomes a Europa i a Nord-Amèrica. Pots fer la teva
inscripció aquí [6].
Com fer el teu CV en anglès. De 13 a 14h. Amb el suport de voluntàries europees, en aquesta sessió
pràctica t’emportaràs el teu CV en l’idioma de Shakespeare, preparat per fer autocandidatures a
l’estranger. Pots fer la teva inscripció aquí [7].
Treballar d'au-pair a l'estranger. De 16 a 17h. Si t’agraden els nens i vols aprofitar l’estiu per
treballar d’Au Pair, aquesta és la teva xerrada! A càrrec del Centre Europa Jove. Pots fer la teva
inscripció aquí [8].
Llums i ombres: Treballar al sector de l'hostaleria. De 18 a 20h. 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! Pots inscriure't
en aquesta activitat aquí [9].

La jornada està organitzada pel Centre Europa Jove del Consell Comarcal del Barcelonès i l’Assessoria en
Mobilitat internacional del Departament de Joventut.
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