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Notícies 
 

Fires de feina al Regne Unit 
Si estàs al Regne Unit o tens plantejat anar-hi a buscar feina, les Job fairs (fires de feina) et poden interessar.  
Es fan a diverses ciutats i durant tot l’any. Són esdeveniments gratuïts on diverses empreses, d’un o varis 
sectors, s’obren per respondre a preguntes, reben candidatures i, algunes vegades, realitzen entrevistes. 
 
És important que et preparis bé abans d’assistir-hi, portis el teu CV actualitzat i amb un format correcte, 
tinguis una presentació curta preparada (un elevator pitch per exemple) i portis targetes de visita amb les 
teves dades i el teu Linkedin! És un bon lloc per fer contactes professionals, conèixer quines empreses estan 
buscant candidats i què és el que demanen.  
 
Fires de feina a UK: 
http://www.thejobfairs.co.uk/job-fairs 
 
 

 
 

Nou Visat Work and Holiday a Austràlia 
El nou visat Work and Holiday permetrà a joves treballar i viatjar legalment per Austràlia durant un any. Hi 
haurà 500 permisos anuals que permetran treballar 6 mesos per una empresa, després dels quals hauran de 
buscar una nova feina o podran viatjar. El visat es pot obtenir un sol cop. 
 
Els requisits per poder optar al visat són els següents: 

− 2 anys d'universitat cursats. 

− 18-30 anys. 

− Poder-se mantenir 
econòmicament durant l'estada a 
Austràlia: extracte bancari de 
5.000 dòlars australians estalviats 
(uns 3.475€) i fons suficients pel 
viatge. 

− Mínim 4,5 en totes les parts del 
IELTS o mínim un 32 en el TOEFL. 
Ambdós títols amb antiguitat 
màxima de 2 anys. No s'accepten 
certificats de Cambridge. 

− No tenir fills a càrrec durant 
l'estada a Austràlia. 

 
Un cop comprovat que es compleixen els requisits, cal omplir la sol·licitud  (Form 1208) a la web 
d'immigració, pagar el cost del visat: 420 dòlars australians (uns 239€) i enviar la sol·licitud on-line a 
l’ambaixada d'Austràlia a Berlín. 
Més informació: http://bit.ly/1BJLFgA  
sol·licituds: http://www.immi.gov.au/Visas/Pages/462.aspx  
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Intercanvis Juvenils i  
Formacions Internacionals 

 
Les formacions internacionals són adreçades a joves i professionals que treballin en l'àmbit de la Joventut 
subvencionats pel programa Joventut en Acció.  
Els intercanvis juvenils són estades de curta duració, majoritàriament per a joves de 18 a 25 anys  (alguns a 
partir de 13 i fins a 30 anys) a un país participant del programa Joventut en Acció.  
El viatge sol estar parcialment subvencionat, i l’estada està coberta. Els criteris de participació poden variar 
en funció del projecte i l’entitat coordinadora, demanant quota de participació i/o de soci de l’entitat. 

Formació sobre pau al Regne Unit 
L’associació Nexes te 4 places per al curs de formació “Peacebuilding and Social Cohesion: positive about 
youth” que es farà a Worcester, Regne Unit, del 22 al 28 de Febrer de 2015 
 Aquest curs, per a treballadors de joventut i membres d’organitzacions juvenils, explorarà formes per dotar 
els participants d’eines i habilitats de construcció de pau , resolució de conflictes i de cohesió de la 
comunitat . S’utilitzarà un  mètode d'aprenentatge informal i interactiu i l'objectiu és inspirar els participants 
per a marcar una diferència a les seves comunitats . 
  
Data límit: 15 de Desembre 2014 
Més Informació: http://goo.gl/k9gZ9m i Inscripcions: info@nexescat.org 

 

Intercanvi Juvenil a Turquia 
Planting Future és un intercanvi juvenil que es realitzarà a la ciutat Eceabat, a la costa de Turquia, del 8 al 16 
de Febrer de 2015. L’intercanvi pretén crear un vincle entre els participants i l’agricultura com  una 
alternativa per al seus plans de futur. Es realitzaran tallers d’agricultura orgànica i pràctica, així com jocs, 
dinàmiques i visites guiades. Els participants són de 18 a 26 anys. A l’intercanvi participen joves la república 
txeca, romania, Bulgària, Turquia i Espanya. L’idioma del curs és l’anglès, per tant es demana un 
coneixement bàsic de l’idioma. 
   

Data límit: Fins a cobrir places 
Més Informació: http://goo.gl/LsWCnj 

Formació a Bulgària 
La formació Inspire“Inspire, Engage, Empower” es realitzarà del 31 de gener al 8 de Febrer de 2015 a Varna, 
Bulgària. La formació pretén donar l’oportunitat d’incrementar les habilitats personals dels participants I 
donar eines per ajudar a altres joves a millorar-les. El projectes està adreçat a joves I treballadors relacionats 
que treballin o realitzin projectes amb joves. Es pretén donar eines per millorar la feina amb els joves a nivell 
local I internacional. 
 
Data límit: 19 de desembre 
Més Informació: http://goo.gl/6JtUa1 
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Curs de formació a Bulgària 
El curs FacetheConflict té per objectiu compartir coneixements i recursos per treballar els conflictes. 
Els participants connectaran amb situacions de conflicte i reflexionaran sobre possibles solucions, destacant 
la mediació com a mètode de resolució. 
Els participants experimentaran l'Educació No Formal, les seves experiències seran punt de partida del 
programa. Se’ls farà reflexionar sobre el seu aprenentatge i se'ls motivarà a ser creatius i a tenir iniciativa. 
L'organització promotora és “Suport for self-help”. La formació està coberta per Erasmus+. Així, els 
participants tindran allotjament i manutenció coberts durant l'estada. Es reemborsarà part del cost del 
transport internacional: en el cas de les persones que viatgin des d'Espanya, fins a 275€. 
 

Data límit: 19 de desembre 
Més Informació: http://goo.gl/8gXqu6 
 

Servei de Voluntariat Europeu 
 
Servei de Voluntariat Europeu és un programa de la Unió Europea que permet a joves d’entre 
18 i 30 anys fer un voluntariat de 6 a 12 mesos en un país de la Unió Europea o països veïns. El programa 
inclou allotjament, manutenció, assegurança, diners per a despeses bàsiques i curs de 
llengua. 
 

 
Voluntariat a Irlanda 
L’entitat Mundus busca voluntaris per realitzar uns el Servei de voluntariat Europeu a Dublín, Irlanda, en 
l’entitat Depaul. Depaul és una organització que treballa amb persones sense sostre i persones en risc 
d’exclusió social oferint serveis com allotjament, menjar, feines. Tenen diferents centres a Irlanda i Dublín, 
on els voluntaris treballaran.  
 
Data límit: 1 de Gener de 2015 
Més Informació: http://goo.gl/YCi2jJ 
Més informació sobre el voluntariat a DEPAUL: http://goo.gl/cqFl1s 

 

 
 
Voluntariat sobre música als Països Baixos 
L’entitat P60 és un centre cultural i musical a Amstelveen, ciutat propera a Amsterdam, als Països Baixos. Al 
P60 s’organitzen concerts, tallers, festivals i esdeveniments, també hi ha bucs d’assaig per a grups locals. El 4 
voluntaris (començant en diferents moments) ajudaran en diversos aspectes del centre: disseny gràfic, 
il·luminació, documentació gràfica (foto i vídeo) i servei al públic (bar, cafè...). Es demanen voluntaris amb 
un nivell d’anglès bàsic i que els hi agradi molt la música. 
 
Data: de l’1 de gener al 15 de Febrer 
Més Informació: http://goo.gl/sCWuV1 
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Voluntariat amb nens a Portugal 
L’entitat Mundus busca un voluntari o voluntària per a participar en un projecte aprovat que coordina 
l’associació portuguesa Spin Associação. El voluntariat es realitzarà al jardí d’infants Crescer a Cores - 
Associação de Solidariedade Social - IPS començant al febrer i amb una duració de 8 mesos. El voluntari 
col·laborarà amb les activitats de l’entitat, amb nens de 4 a 36 mesos i amb les famílies. 
 
Data límit: Fins a cobrir plaça 
Més Informació: http://goo.gl/kdFrFL 

 

 

Voluntariat sobre mobilitat a França 
Voluntariat de 12 mesos a l’entitat Mission Locale de l’Aggloération de Lens a Liévin, França, per començar 
al setembre de 2015.  El voluntari serà “Ambaixador de Mobilitat” promocionant el servei de voluntariat 
europeu i altres oportunitats de mobilitat internacional com practiques, estudies... També treballarà amb els 
voluntaris locals, organitzant activitats, dinamitzant diferents espais i amb organitzacions locals.  
 
Data límit: Març de 2015 

Més Informació: http://goo.gl/0ICB7Y 
 
 

Beques d’estudi 
 

 

Beques d’Erasmus (estudis i pràctiques) 

Si estàs estudiant una carrera i vols realitzar un intercanvi d’estudis Erasmus per estudiar a l’estranger o 
pràctiques laborals, ja pots adreçar-te a l’oficina de relacions internacionals del teu centre. 
La Beca d’estudi Erasmus dona una ajuda a la mobilitat i pot complementar-se amb l’ajuda MOBINT que 
dona la Generalitat als estudiants amb beca Erasmus adjudicada. 
 
Properes convocatòries i terminis: 
 

Universitat Barcelona 
Beques d’Erasmus Estudis i Pràctiques:  
http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/estUB.htm 
Data límit per presentar sol·licituds: 30 de gener de 2015 
 
Altres programes: 
Progrma Cinda per realitzar etudis o màster a universitats llatinoamericanes 
http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/cinda.htm 
Data límit per presentar sol·licituds: 30 de gener de 2015 
 

TecnoCampus de Mataró 
Beques Erasmus  
Data límit per presentar sol·licituds (amb certificat d’un B2): 8 de febre de 2015 (online) 
http://tecnocampus.cat/ca/mobilitat-internacional/que-fer-per-marxar 
Prova de nivell B2 per a estudiants del Tecnocampus: 16 de Gener (pre inscripció de l’1 al 9 de gener) 
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Altres: 
Pompeu Fabra i UAB han tancat ja les inscripcions per al curs 2015-2016 
UPC no té informació disponible al web. Contactar amb la seva oficina Internacional: 
https://www.upc.edu/sri 
Ramón Llull no té informació disponible al web. Contactar amb la seva oficina Internacional: 
http://www.url.edu/internacional-i-mobilitat/oficina-de-rrii-i-estudiants 
 

 

Beques de Màster  
Les beques per Màster Erasmus Mundus i Erasmus Mundus JOint Degree (Erasmus+) ofereixen beques a 
estudiants que vulguin realitzar el màster dotat amb la beca. El Màster es realitzarà en diverses Universitats 
d’Europa i del Món, i te una durada d’un o dos anys.  
L’ajuda econòmica, que pot variar en funció de La universitat organitzadora, sol ser la matricula, els viatges i 
una ajuda mensual per ala manutenció i allotjament.  
 
Convocatòries de Màster obertes: 

Caseu (Central Asian and European Universities)  
Ofereix al seu programa diferents màsters a diverses Universitats s’Asia i Europa 
http://www.caseu.ub.edu/ 
Data límit per presentar sol·licituds: 9 de gener de 2015 
 

Beques de Màster i Doctorats  a Rússia 
Euro-Russian Academic Network Plus (ERANET Plus) ofereixen realitzar un màster en una universitat de 
Rússia a graduats de països de la Unió Europea 
 
http://www.eranetplus.ub.edu/ 
Data límit per presentar sol·licituds: 18 de gener de 2015 
 

GLOBED   
El màster oficial en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global (GLOBED) vol establir nous 
estàndards com a màster oficial en el camp de la globalització, l’educació i el desenvolupament 
internacional. GLOBED promourà un apropament interdisciplinari al camp de l’educació i del 
desenvolupament congregant centres de recerca d’arreu d’Europa de orígens i maneres de fer diversos, i 
aportarà expertesa de totes les regions del món. 
 
http://globed.eu/ 
Data límit per presentar sol·licituds: 15 de Març de 2015 

 
JEMES  
El màster Erasmus Mundus en Estudis Ambientals: Ciutats i Sostenibilitat (JEMES) ofereix una formació amb 
orientació científica i teòrica i un nivell acadèmic alt. Aprofitant la llarga experiència en docència i recerca de les 
institucions que el duen a terme, el programa es centra en la qualitat del medi ambient i en les tecnologies que hi estan 
relacionades, així com en la gestió i a la conservació sostenible. Des d'una perspectiva tecnològica i empresarial, 
el màster estudia els canvis químics, físics i biològics en el medi ambient i considera el comportament de l'aire, de 
l'aigua i del sòl i els efectes d'activitats antropogèniques.  
 
http://www.jemes-cisu.eu/ 
Data límit per presentar sol·licituds: 4 de gener de 2015 
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MATHMODS  
La modelització matemàtica ocupa un lloc central en la innovació tecnològica més actual i s'ha convertit en una eina 
fonamental per a molts àmbits de l'enginyeria. Essencialment multidisciplinària en les seves aplicacions, 
la modelització i la simulació matemàtiques són una tecnologia clau dins dels departaments d'indústria eficient i 
d'innovació empresarial. 
El màster Erasmus Mundus en Modelització Matemàtica a l'Enginyeria: Teoria, Computació iAplicacions / Erasmus 
Mundus in Mathematical Modelling in Engineering: Theory, Numerics,Applications reflecteix aquesta transversalitat, 
alhora que es basa en els aspectes unificadors de lamatemàtica i la física de les diverses, però sovint separades, 
disciplines d'enginyeria. El seu objectiu és desenvolupar un plantejament metodològic unificat de la modelització i la 
simulació de reptes reals que es troben al món de l'enginyeria.  

 

http://www.mathmods.eu/admission/deadlines 

Beques de Doctorat 
Novadomus 
Nova Mundus per a Doctorats a Canadà i als Estats Units en l’àmbit de les Ciències naturals, medicina i 
tecnologia. 
L’objectiu principal del projecte és crear una xarxa d’excel·lència que promogui el flux del coneixement i 
l’enfortiment de les relacions entre les universitats participants: les nord-americanes Universitat de 
Dalhousie, Universitat de Colúmbia Britànica, Universitat de Mont-real, Universitat d'Ottawa i Universitat de 
Brown, i les europees Universitat de Lund, Universitat de Bolonya, Universitat de Glasgow, Universitat 
Catòlica de Lovaina, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de 
Barcelona. 
El programa finança el viatge, l’estada i l’assegurança, i s'adreça a doctorands, postdocs i personal acadèmic 
i administratiu, dels àmbits de les ciències mèdiques, les ciències naturals i l’enginyeria i la tecnologia. Nova 
Domus està dotat amb 1.318.725 euros, quantitat que permetrà finançar setanta beques, repartides de la 
manera següent: un 56 % per a doctorands, un 20 % per a postdocs i el 24 % restant per al personal 
acadèmic i administratiu. 
 
Data límit per presentar sol·licituds: 31 de gener de 2015 
Més Informació: http://novadomus.ub.edu/ 

 
Last-JD 
El doctorat "Dret, Ciència i Tecnologia" és un doctorat interdisciplinari integrat, dissenyat per fer front a 
nous reptes per als dominis legals, ètics i tècnics que sorgeixen de la societat de la informació i de les noves 
tecnologies. 
  
El consorci és format per 5 universitats de 4 països europeus que són centres d'excel·lència i innovació: la 
Universitat de Bolonya, la Universitat Mykolas Romeris a Vilnius, la Universitat Autònoma de Barcelona, la 
Universitat dels Estudis de Torino i la Universitat de Luxemburg. Hi ha també importants membres associats 
i industrials de diferents països que aporten la seva experiència en temes especialitzats i ofereixen 
pràctiques, seminaris i supervisió conjunta dels candidats. Aquest és un fet destacable d’aquest Doctorat, 
que aprofita els partners industrials dels projectes de recerca dels impulsos del Doctorat. 
 
Data límit per presentar sol·licituds: 1 de Febrer de 2015 
Més Informació: http://www.last-jd.eu/?page_id=65 
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Beques de Facebook per investigadors/es  
Facebook convoca beques per a dos cursos acadèmics (2015-2016 i 2016-2017) per a estudiants que estiguin 
cursant un doctorat a temps complet que tingui relació amb àrees rellevants per a aquesta xarxa social, com 
poden ser: arquitectura, visió computeritzada, mineria de dades, bases de dades, sistemes distribuïts, 
economia i informàtica, interacció home-ordinador, aprenentatge de màquines, procés del llenguatge, 
sistemes operatius, llenguatges de programació i compiladors, seguretat i privacitat o enginyeria de 
programari. 
Les beques cobreixen els costos de l'ensenyament i suposen una aportació de 37.000 dòlars per any. A més, 
el/la becari/a tindrà dret a una visita pagada a la seu de Facebook per presentar la investigació, i 
l'oportunitat d'optar a pràctiques a l'empresa. 
Envia un resum en una o dues pàgines de la teva investigació, identificant l'àrea d'enfocament i l'aplicabilitat 
de la recerca prevista a Facebook, el teu Currículum vitae i dues cartes de recomanació (del/de la tutor/a i 
de referència professional). 
 
Data límit: 5 de Gener de 2015 
Més Informació: http://goo.gl/razw0w 

 

Beca de post grau a Oxford 
La beca Lady Allen and Linares Rivas està dirigida a residents d’Espanya que vagin a començar una postgrau 
ala universitat d’Òxford. L’ajuda pot cobrir les despeses del curs escollit (1,2 o 3 anys) en funció del progrés 
acadèmic. la beca  són de 14.000 lliures anuals per al manteniment de l’alumne. 
 
Data: 9 o 23 de Gener de 2015 (en funció del curs) 
Més Informació: http://goo.gl/bTPKKF 
 

Pràctiques Laborals 
 

Pràctiques a l’Agencia Ferroviària Europea 2015 
Pràctiques de 3 a 5 mesos a l’agència ferroviària europea, encarregada d’establir un espai ferroviari europeu 
integrat. Els candidats han de ser titulats en enginyeries, ciències econòmiques, dret, recursos humans, 
comunicació, entre d’altres. S’ha de presentar la candidatura en un dels idiomes de la Unió europea i també 
en anglès o francès. S’ortiguen 1,087 euros mensuals. 
 
Data límit:  4 de gener de 2015 
Més Informació: http://goo.gl/jucetY 

 
Pràctiques de formació al Parlament Europeu  
El Parlament Europeu ofereix l’oportunitat de realitzar practiques de formació a estudiants que hagin 
obtingut, abans de la data de presentació de la candidatura, un certificat d’estudis equivalent al nivell per 
accedir a la universitat. Cal tenir els 18 anys, en el moment de la sol·licitud. Les pràctiques estan destinades, 
preferentment, a joves que hagin de realitzar un període de pràctiques obligatòries en el marc dels seus 
estudis, tanmateix també es poden sol·licitar per lliure (pràctiques no curriculars). Existeixen dos períodes 
d’inscripció tractant-se de pràctiques curriculars obligatòries o de candidatura per lliure.  
 
Data límit:  1 de gener i 1 de febrer de 2015  
Més Informació: http://goo.gl/VKrd9W 
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Pràctiques de traducció al Parlament Europeu  
Ofereixen períodes de pràctiques específiques per nous titulats i estudiants (dues ofertes diferenciades) de 
traducció i interpretació al Parlament Europeu. Cal tenir el títol de graduat, nacionalitat d’algun país 
membre de la Unió Europea, i domini de tres llengües oficials a la Unió.  
 
Data límit:  15 de febrer de 2015  
Més Informació: http://goo.gl/mhryLo 
 

 
Programador web a Suïssa 
 Boomerang Pharmaceutical Communications és una agència digital que busca un programador 
web per a la seva filial a Suïssa. La persona s’encarregarà de dissenyar i desenvolupar diferents 
aplicacions per a la Intranet de l’empresa. Es requereixen entre dos i tres anys d’experiència en una 
empresa que treballi en l’àmbit de les TIC i un nivell d’anglès elevat.  
 
Data límit:  sense especificar 
Més Informació:  http://goo.gl/zWnL7I 

 
 
Pràctiques de Community Manager i xarxes socials 
Qreer és una borsa de d’ofertes de pràctiques Europees del Sector tècnic. Busquen a un candidat per a 
realitzar practiques  per realitzar el pla de comunicació i de xarxes socials. Es demana estudiants del 3r i 4rt 
any de carrera, amb un nivell alt d’anglès. Es valora el coneixement d’alemany i el coneixement de 
programes de dissenys i la motivació del candidat. 
 
Data límit:  sense especificar 

Més Informació: http://goo.gl/1ycqjx 
 

Ofertes de Feina 
 

 

Procés de selecció d’infermers/es a Noruega 
L’empresa de selecció Centrc Care de Noruega realitza un procés de selecció amb entrevistes a Madrid del 
16 al 18 de gener de 2015. Es demanen diplomats , graduats o amb màster en infermeria amb diferents 
especialitzacions i d’infermeria general. Es necessari tenir un B2 de Noruec (la convocatòria ofereix curs 
d’idioma), autorització oficial  de Noruega (també s’ajudarà amb els tràmits) i experiència o formació en 
l’especialització. 
El sou és de 25 a 31,5 euros l’hora, en funció de l’especialitat. S’ofereix viatge inicial i tres viatges pagats a 
l’any, vivenda per a una persona i dos anys de contracte laboral. 
 
Data límit: 10 de Gener 2015 
Més Informació: http://goo.gl/fOFvbe 
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Treballadors en línea de producció als Països Baixos 
L’empresa de selecció Holandesa Tensflexwerk recerca a 30 persones per treballar en l’empresa de 
productes d’alimentació (entrepans i menjar preparat) Qizini. L’empresa recerca personal, preferiblement 
noies joves, amb un nivell d’angles mig, amb disponibilitat immediata per treballar un període llarg (a partir 
de 9 mesos), que treballin ràpid i amb precisió. Es treballaran entre 32 i 40 hores a la setmana i el sou és 
d’entre 4,81 i 9,15 euros l’hora, en funció de l’edat del treballador. L’empresa proveeix allotjament a 
Holanda, el transport i assegurança mèdica. Es realitzarà una entrevista per skype en anglès . Els  
 
Data límit: Gener 2015  (quant més aviat millor) 

Més Informació: http://goo.gl/hRrMOL 

 
Perruquers a Alemanya 
Es busquen perruquers amb titulació per treballar a Hennef (entre Bonn i Colònia) a la cadena de 
perruqueries alemanya Salon Grünkorn. Es requereix titulació, coneixement bàsic d’Alemany (al menys el 
vocabulari que es fa servir en una perruqueria), motivació per viure i treballar a Alemanya. Es realitzarà un 
contracte laboral de prova de 3 a sis mesos , amb possibilitat de contracte indefinit a continuació. El salari 
per començar seria 1400 euros bruts. L’Empresa ajuda a buscar allotjament i paga un curs d’Alemany. S’ha 
d’enviar el CV pot ser en espanyol, es realitzarà una entrevista en espanyol. 
 
Data límit: 19 de desembre 

Més Informació: http://goo.gl/xTikEz 

 
 
Fisioterapeutes a França 
SMEA busca a 8 fisioterapeutes titulats per a cobrir deferents llocs de treball a França. Es busquen a 
persones amb el Grau en fisioteràpia, que tinguin o no experiència per a jornada de 35 hores setmanals.  
S’ofereix allotjament i uns 2000 euros mensuals, en 12 pagues. L’empesa de Selecció SMEA ofereix ajuda per 
al a homologació del títol a França i altres tràmits administratius. Es requereix un nivell mig de Francès, 
l’empresa ofereix formació per als candidats. 
 
Data límit: 28 de Desembre 

Més Informació: http://goo.gl/12bSTW 
 
 

 

Feines de Pizzer i cambrer a Noruega 
Restaurant de cuina espanyola i mediterrània familiar a MO i Rana de Noruega ofereix dues feines , una de 
cambrer i una altra de cuinar, amb especialitat de pizzes. Per a al feina de cambrer és necessari parlar anglès 
i es valora el coneixement d’altres llengües. El cambrer s’encarregarà d’atendre als clients  i mantenir el 
restaurant net. Pel cuiner es requereix el carnet de conduir i de manipulació d’aliments, experiència en cuina 
i en pizzeria. Per ambdues feines es demanen referències. L’empresa ofereix ajuda amb l’allotjament, 
transport i manutenció.  
 
Data límit: 31 de desembre de 2014 

Més Informació:  http://goo.gl/xDSgYp 
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Enginyers informàtics a Alemanya 
L’empresa Technica Engineering GmbH, del sector de automòbils, busca enginyers informàtics i 
professionals del camp de les telecomunicacions. El candidat es dedicarà al desenvolupament de programes 
SW o HW, i Java. Es requereix experiència professional en lloc similar i un nivell d’alemany mínim d’B1 i 
anglès alt. S’ofereix contracte de pràctiques de 6 mesos y  
 
Data límit: 6 de gener de 2015 
Més Informació: http://goo.gl/DyKHYs 
 

Desenvolupador web a Alemanya 
Quipu GmBH, filial del grup bancari Procredit, busca un desenvolupador web per participar en el 
desenvolupador web i les aplicacions de la seva nova banca electrònica. es demana persona amb titulació en 
enginyeria informàtica o similar, amb coneixements de C# i ASP.Net, es valora experiència en Microsoft 
 SQL server i WCF, i domini de l’anglès a nivell oral i escrit. L’empresa ofereix classes d’alemany, i ajuda a per 
a la incorporació a l’empresa.  
 
Data límit: Sense especificar 
Més Informació: http://goo.gl/QOwCB7 

 

 
Cuiners a Suècia 
Vastervik Resort ofereix dues places per a Sous Cheff per treballar al restaurant de l’hotel, en cuina 
mediterrània i tapes. Es recerca personal per treballar a la temporada d’estiu, que treball dur i que tingui 
experiència en la cuina mediterrània i tapes. Busquen persones que siguin netes a la cuina i que entenguin la 
llei Sueca sobre alimentació. Demanen 2 anys d’experiència, formació en escola d’Hostalera i nivell d’anglès 
fluït. A canvi ofereix uns ou d’entre 2300 i 2500 euros al mes i ajuda per trobar l’allotjament.  
S’ha de presentar la candidatura abans del 15 de desembre, el 14 de gener de 2015 es realitzaran eles 
entrevistes dels seleccionats a Barcelona. 
 
Data límit: 15 de desembre 
Més Informació: http://goo.gl/tXmELb 
 

 

Tractorista vinícola a França 
Les vinyes Domaine du Chapitre, ala Borgonya francesa, busquen a una persona que sàpiga conduir un 
tractor vinícola convencional i un tractor camallarg.  Es requereix coneixement de francès per mantenir una 
conversació i disponibilitat per començar a treballar d’immediat. S’ofereix contracte fixa amb contracte de 
prova de 3 mesos, jornada laboral de 39 hores setmanals, allotjament o salari mínim garantit, negociable 
segons experiència. 
Es realitzarà una entrevista per telèfon per comprovar el nivell de francès i discutir altres dubtes. 
 
Data límit: 15 de desembre 
Més Informació: http://goo.gl/57sUhs 
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Jardiner a Alemanya 
Es busca jardiner per a treballar a l’empresa Peter Kremer Frank Hülster a Eitorf, a prop de Colònia. 
Demanen titulació de formació professional de jardineria i disponibilitat per a formació continuada. Es 
requereix un nivell d’alemany bàsic (A1 o A2) i ofereix contracte indefinit i ajuda per cercar allotjament ir 
cursos d’alemany. 
 
Data límit: 19 de desembre 
Més Informació: http://goo.gl/I32PEI 
 
 
 

Maresmencs al món 
 

Traductora al Regne Unit. 
L’Alexia Palet Candelario de Calella ens explica la seva experiència al Regne Unit, on 
va gaudir d¡una beca com a professora fa uns anys i ara hi ha tornat per treballar. 
 
La primavera del 2010, em vaig llicenciar en Traducció i Interpretació a la Universitat de Vic. Un cop 
m'acomiadava de Vic, vaig poder gaudir d’una beca d'auxiliar de conversa atorgada pel Ministeri d’Educació 
a Burnham Grammar School, una escola de secundària especialitzada en ciències situada a mitja hora de 
Londres. El meu rol a l'escola es basava únicament en preparar als alumnes de batxillerat per la part oral 
d'un examen oficial de castellà. 

 
Un cop vaig finalitzar la beca, vaig ocupar una plaça vacant a una altra escola Sir William Borlase Grammar 

School a Marlow, a només 10 minuts de la meravellosa ciutat de Windsor. En aquesta escola vaig seguir fent 
la feina d'auxiliar de conversa i a la vegada també m'assignaven algunes classes d'ESO. L'experiència 
d'aquests dos anys a Anglaterra com a professora de castellà ha estat fantàstica i molt enriquidora no només 
a nivell professional sinó també personal. 
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Vaig tornar a Catalunya farà 3 estius i vaig treballar durant dos anys a l'Àrea de Ciutadania de l'Ajuntament 

de Calella. Fa 2 mesos que he tornat a tenir 
l’oportunitat de tornar a treballar a Sir William 

Borlase Grammar School a Marlow i a més a més 
complemento la meva feina amb la col·laboració 
com a traductora jurada en diferents bufets 
d’advocats a Londres.  Vaig arribar a Anglaterra 
sense feina i en menys de 24h en vaig trobar una. 
Uns mesos abans d’arribar, vaig fer una cerca 
exhaustiva per trobar feina: enviant el meu CV a 
diferents escoles, agències de traducció, assistint 
a una sessió d’assessorament amb el servei  de 
mobilitat Internacional Jove del Maresme, tot va 
contribuir a no llençar la tovallola i aconseguir la 
feina que tinc ara.   

 
 
Encara que no ho sembli la cultura britànica i la catalana són molt dispars. Al començament quan vaig 
arribar a Anglaterra, em va sorprendre l'ordre i el bon funcionament que tenen els anglesos amb tot per 
exemple: la puntualitat en el transport públic, el bon funcionament de l'administració pública i sobretot les 
oportunitats laborals que ofereix el país a qualsevol nouvingut. Londres és la ciutat on passo la majoria dels 
meus caps de setmana. És una ciutat no que descansa mai, 
trobes botigues, supermercats, restaurants oberts les 24h! 
La city és un clar exemple de bona sintonia entre les 
diferents cultures i races.  
 
No obstant això, no tot són flors i violes ja que trobo molt a 
faltar el bon temps i el menjar, encara que avui en dia ja 
pots trobar quasi de tot als supermercats.  
 
 
Des d'aquí us animo a tots i totes, tan si sou de lletres com 
sinó ho sou, a que preneu l'oportunitat i aprofiteu al màxim 
una estada a l'estranger. És una experiència que us ajudarà 
a créixer com a persones i a situar-vos en la vida per a poder 
decidir a què us voleu dedicar en el futur. Al principi és dur 
però amb paciència, esforç i persistència no hi ha res 
impossible.  
 

Fotos i text: Alexia Palet Candelario 

 
 
 

Ets un Maresmenc al món? 
Vols compatir la teva experiència amb nosaltres? 
Escriu a: mobilitatjove@ccmaresme.cat 
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Vols rebre el butlletí mensual a la teva adreça electrònica? 
Subscriu-te aquí: http://goo.gl/yKb0jU 

 
 

 
El servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme és un projecte format 
per 19 municipis del Maresme: Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, 
Cabrera de Mar, Cabrils, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Mataró, 
Palafolls, Pineda de Mar, Premià de Dalt,  Sant Iscle de Vallalta, Sant Cebrià de 
Vallalta, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt, Tordera, Vilassar de Dalt i 
Vilassar de Mar, amb el suport i coordinació del Consell Comarcal del 
Maresme. 
 
Al servei t’informem  sobre temes relacionats amb la Mobilitat Internacional: 

Treballar a l'estranger, trobar feina qualificada, realitzar pràctiques laborals, Voluntariat i estades solidàries, 
camps de treball internacionals, intercanvis juvenils, entre d'altres! 
 
Podràs rebre informació personalitzada a l'Assessoria Presencial, demanat hora prèviament: 

Dimarts de 17 a 20h a Mataró. 
Dimecres de 16 a 20h a Can Jorba, Vilassar de Mar. 
Dijous de 15:45 a 20h a Malgrat de Mar. 
Divendres de 10 a 13 i de 17 a 20 h a Mataró. 

 
Per a més informació, inscripcions als tallers o demanar hora per l'assessoria presencial, contacteu a través 
del nostre correu o al punt d'informació Juvenil del vostre municipi. 
 

 
 

 
La informació facilitada en aquest butlletí ha estat extreta de les pàgines web i els portals que s'indiquen. El 

servei d'assessoria de Mobilitat Internacional del Maresme així com els municipis col·laboradors no es fan 

responsables dels possibles errors o modificacions que es puguin produir a les informacions que contenen les 

mateixes. 
 


