Pràctiques laborals : Pràctiques remunerades a la UE a
Jakarta per a joves graduats
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet
Organitza: Administració Pública
Tipus entrada al calendari: Pràctiques laborals
Temàtica activitat del calendari: Pràctiques, UE, Unió Europea, estranger
Tags: beques, pràctiques a l'estranger
Dates de realització

Del dilluns 17 de desembre de 2018 al dijous 31 de gener de 2019
Dates d'inscripció

Del dilluns 17 de desembre de 2018 al dilluns 31 de desembre de 2018
Descripció

T'interessen les relacions internacionals? T'agradaria aprendre més sobre el treball en una
missió diplomàtica i com una delegació de la UE representa els interessos i valors de la UE a
Indonèsia i a l'ASEAN (l'Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic)?
La delegació de la UE a Indonèsia i Brunei i la missió de la UE a la ASEAN ofereixen la
possibilitat de fer unes pràctiques remunerades de 6 mesos!
En funció del seu perfil i de la seva motivació, les persones seleccionades seran assignades a
la missió de la UE a l'equip central de l'ASEAN o a un dels següents sectors d'activitats de la
delegació de la UE a Indonèsia:
1) Política, premsa i informació
2) Diplomàcia pública
3) Comerç i economia
4) Cooperació al desenvolupament
5) Medi ambient i clima

Tasques principals:
- Suport al seguiment, anàlisi i presentació d'informes sobre la situació política i econòmica a
Indonèsia i la ASEAN;
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- Realització d'informes de recerca i redacció;
- Suport a activitats i projectes de premsa, informació i diplomàcia pública;
- Assistir i informar sobre conferències i seminaris externs, així com reunions internes de la
delegació a Indonèsia i de la missió a la ASEAN;
A més, a cada persona de pràctiques se li assignarà un projecte específic sobre un tema
d'interès mutu en les relacions de la UE amb Indonèsia i ASEAN, que es lliurarà al final de les
pràctiques.

Més
informació:
https://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/55379/paid-traineeship-young-graduates-eu-jak
arta-20192020_en
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

https://www.barcelonesjove.net/node/80124
Data del document:

17.12.2018
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