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Vine a la Jornada Treballar a l'estranger 2018
Dijous 22 de març de 9:00 a 20:00 a la Seu del Centre Europa Jove a l'Hospitalet de Llobregat (Espai
Jove Ca N'Arús: Av Carrilet 312)
Dijous 22 de març de 9:00 a 20:00 a la Seu del Centre Europa Jove a l'Hospitalet de Llobregat (Espai Jove Ca
N'Arús: Av Carrilet 312)

Jornada “Oportunitats de feina a l'estranger”
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Si estàs pensant llençar-te a l’aventura d’anar a treballar a Europa, aquesta és la teva!
Des del Consell Comarcal del Barcelonès amb la col·laboració dels Ajuntaments de Badalona, Barcelona,
l'Hospitalet, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet i amb el suport de la Diputació de Barcelona la
Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, la Xarxa Eures i Connectum, hem elaborat tot un
seguit de recursos que es duran a terme al llarg el dia 22 de març a la Seu del Centre Europa Jove [1], per a
ajudar-te i explicar-te com poder aconseguir el teu objectiu d'anar-te'n a treballar a l'estranger.
Al llarg de la jornada, podràs assistir a diferents xerrades i tallers sobre aquest tema i conèixer diferents
empreses que coneixen de primera mà la situació laboral a Europa.

Totes les activitats són gratuïtes i amb inscripció prèvia

La jornada es divideix en dos moments:

el matí: destinat a instituts i centres educatius que vulguin venir a fer una introducció a la mobilitat
internacional;
i les activitats de la tarda: enfocades a països concrets, són obertes a tothom i us podeu inscriure a
través de la web.
Programació de la Jornada:
MATÍ de 9:00 a 15:00 hores:
Recorregut / Visites guiades per a mostrar el Centre Europa Jove als diferents Centres de
Formació, acompanyades d'una xerrada explicativa sobre els recursos que s'ofereixen als joves un cop han
acabat els seus estudis (treballar, fer un voluntariat, pràctiques, continuar els estudis...).

TARDA de 16:00 a 20:00 hores:
Tallers oberts a Joves:

De 16:00 a 17:00 hores La Xarxa Eures:
Aquesta xerrada anirà a càrrec de la Xarxa Eures [2] (la Xarxa europea de Serveis d’Ocupació) i ens
mostraran quina és la situació laboral a Europa, identificant les ofertes laborals més demandades a cadascun
dels països, i com accedir-hi.
Inscriut-te aquí! [3]

De 17:15 a 18:30 hores (2 activitats simultànies):
1. Treballar i viure a Alemanya:
Aquesta xerrada anirà a càrrec de Connectum [4] i ens explicaran l'estat del mercat laboral a Alemania i tot
el que has de saber si hi vols anar a treballar: quines possibilitats hi ha i què has de tenir en compte, entre
d’altres qüestions.
Inscriu-ta aquí! [5]
2. Treballar i viure a Regne Unit:
Durant l'activitat, us explicarem què has de saber si vols anar a treballar a aquest país. Parlarem de diferents
recursos i els principals canals per la recerca de feina.
Inscriu-te aquí! [6]

De 18:45 a 20:00 hores:
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Alternatives a treballar a l’estranger:
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.
Inscriu-te aquí! [7]

Durant tota la tarda de 16:00 a 20:00 hores:
El teu CV en Anglès:
Al llarg de la tarda, també et podem donar un cop de mà amb el teu CV en anglès. En aquesta sessió pràctica
t’emportaràs el teu CV, preparat per fer autocandidatures a l’estranger.
Inscriu-te aquí! [8]

Més Recursos sobre Treballar a l'estranger:
També us oferim recursos online de consulta per a que pugueu ampliar la informació sobre "Treballar a
l'estranger"
1. La nova Guia Online "Treballar a Europa"
Consulta-la AQUÍ [9]

2. Vídeos on trobareu consells i recursos
Videoconsells: les nostres assessores us donen algunes claus per cercar feina a l'estranger.

Com cercar ofertes de feina a l'estranger [10]
Ofertes de feina Qualificades i No Qualificades [11]
Treballar o fer Pràctiques a les Institucions de la UE [12]
Què és la Xarxa Eures? [13]

Videoexperiències: joves com tu expliquen les seves experiències de treball a l'estranger.

El cas de la Neus recol·lectant fruita a Suïssa [14]
El cas de la Lidia com a Infermera a Irlanda [15]

Consulta més experiències de joves que han treballat a l'estranger AQUÍ [16]

Etiquetes: campanyes [17], europa [18], Jornades [19], Treballar a l'estranger [20]

Enllaços
Secció "Treballar a Europa" de Links Joves [21]
Secció "Treballar a l´estranger" de Links Joves [22]

Mapa Jove
Secció "Europa i Mobilitat Internacional" del Mapa Jove [23]
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Secció "Xarxa Europa Jove. Assessorament Mobilitat Europea" del Mapa Jove [24]

Links:
[1] http://barcelonesjove.net/fitxa-mapajove/74668/centre-europa-jove
[2] https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
[3] http://www.barcelonesjove.net/info/agenda/taller-la-xarxa-eures
[4] http://www.connectum.es/
[5] http://www.barcelonesjove.net/info/agenda/taller-treballar-i-viure-alemanya-0
[6] http://www.barcelonesjove.net/info/agenda/taller-treballar-i-viure-regne-unit
[7] http://barcelonesjove.net/info/agenda/taller-alternatives-treballar-l%E2%80%99estranger
[8] http://www.barcelonesjove.net/info/agenda/el-teu-cv-en-angl%C3%A8s
[9] http://barcelonesjove.net/info/guies-joves/guia-jove-treballar-lestranger
[10] http://barcelonesjove.net/teve/com-cercar-ofertes-de-feina-lestranger
[11] http://barcelonesjove.net/teve/ofertes-de-feina-qualificades-i-no-qualificades
[12] http://barcelonesjove.net/teve/treballar-o-fer-pr%C3%A0ctiques-les-institucions-de-la-ue
[13] http://barcelonesjove.net/teve/qu%C3%A8-%C3%A9s-la-xarxa-eures-0
[14] http://www.barcelonesjove.net/teve/el-cas-de-la-neus-recol%C2%B7lectant-fruita-su%C3%AFssa
[15] http://www.barcelonesjove.net/teve/el-cas-de-la-lidia-com-infermera-irlanda
[16] http://www.barcelonesjove.net/consells-de-joves-que-han-treballat-lestranger
[17] https://www.barcelonesjove.net/tags/campanyes
[18] https://www.barcelonesjove.net/tags/europa
[19] https://www.barcelonesjove.net/tags/Jornades
[20] https://www.barcelonesjove.net/tags/Treballar a l&#039;estranger
[21] https://www.barcelonesjove.net/links/2453/Treballar a Europa
[22] https://www.barcelonesjove.net/links/2259/Treballar a l´estranger
[23] https://www.barcelonesjove.net/mapajove/2728/Europa i Mobilitat Internacional
[24] https://www.barcelonesjove.net/mapajove/2729/Xarxa Europa Jove. Assessorament Mobilitat Europea
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