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El Maresme es mou
Quatre alumnes de Vilassar de Mar marxen a Irlanda com a 
premi al seu estudi.

Des de fa sis anys la Regidoria de Joventut de Vilassar de Mar promou el programa “Llengua 
i cultura a Irlanda” en què es premien els i les alumnes amb les millors notes de l’expedient 
acadèmic. Les dues alumnes premiades de l’Institut Pere Ribot han estat Marina Nin i Marta 
Roca i les dues alumnes del Vilatzara han estat Carla Gil i Irene Giménez.

El premi consisteix en una estada de 21 dies del 3 al 24 de juliol, al comtat de Wicklow, a la ciutat 
d’Arlow, amb famílies irlandeses en règim de pensió completa. Un cop allà, les quatre alumnes 
de Vilassar de Mar faran classes d’anglès i activitats culturals i visites lúdiques i educatives: les 
classes per millorar l’anglès les faran als matins, les tardes les dedicaran a activitats culturals 
i esportives, els dimecres a la tarda faran turisme de proximitat i els dissabtes, visites a les 
ciutats de l’entorn. Els diumenges els dedicaran al “Family day” i el passaran amb les famílies 
que les acullen.

Presteu atenció al compte d’instagram de la regidoria de Joventut de Vilassar de mar, on les 
quatre noies aniran explicant el seu dia a dia a Irlanda. 

@joventutvdm
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Mobilitat Internacional als centres educatius del Maresme.

Sabies que des del Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme a part d’oferir 
assessories presencials i personalitzades per resoldre dubtes sobre diferents opcions de 
mobilitat a l’estranger també duem a terme tallers als centres educatius?

Entre els mesos de gener i juny han participat en els nostres tallers un total de 403 alumnes 
de 4rt d’ESO, 1r i 2n de batxillerat i de cicle formatius de diferents municipis de la comarca: 
Montgat, Premià de Dalt, Canet de Mar, Vilassar de Mar, Mataró, Cabrils i Calella.

En aquestes sessions fem un primer tast d’opcions per anar a estudiar, treballar, fer estades de 
pràctiques i de voluntariats o per viatjar de manera alternativa en diferents països.

Estigues atent/a, ja que a partir del nou curs oferirem més tallers perquè estiguis al cas de les 
diferents oportunitats de mobilitat internacional que hi ha al teu abast!
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Maresmencs i maresmenques al món

La Mireia i l’Edgar, dos maresmencs a Califòrnia.

Hola a tothom!

Som la Mireia i l’Edgar, dos maresmencs que fa uns quatre mesos vam començar una nova 
aventura a Irvine, al sud de Califòrnia. Dit així sembla un lloc remot i poc conegut, oi? La veritat 
és que nosaltres no en sabíem res d’aquesta ciutat! Però una vegada aquí ens vam adonar que 
hi viuen un munt de catalans/es.

Vam venir, ja que volíem fer un canvi d’aires durant una temporada i viure una experiència 
a l’estranger. Així doncs, l’Edgar està treballant a la universitat d’Irvine a través d’una 
beca Balsells, que té conveni amb la UPC. Cada semestre, uns quants catalans i catalanes que 
estudien enginyeries de diversos tipus poden optar a venir a estudiar o treballar (hi ha beques 
des de TFG fins a postdoc) aquí, així que som una bona colla!

Com us podeu imaginar canviar de continent és burocràticament una gimcana! Vam haver 
de fer molts tràmits abans de venir i un cop aquí, però passada la bogeria dels mesos previs 
i setmanes posteriors a l’arribada, ara tot sembla molt més fàcil. Jo (Mireia) encara tinc el 
permís de feina en procés (ens van dir que triga mínim 3 mesos perquè te l’aprovin i no el 
pots demanar fins que ja ets a Estats Units) així que de moment he trobat classes gratuïtes 
d’anglès, m’he apuntat a força activitats de la universitat (si busques bé pots trobar clubs i 
classes gratuïtes!) i estic fent un voluntariat en un altre College, a l’aula d’idiomes, mentre 
continuo estudiant un màster a distància a la UOC.

Posta de sol a Laguna Beach, Orange County.
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Resumint una mica tota la burocràcia feta, per a algú que l’hagi de començar:

Visat. Dependrà del tipus de visat amb què es vingui al país; l’entitat per qui treballis o que t’acull 
t’envia per correu ordinari un document (DS-2019) que serà el teu salvavides! Te’l demanen 
a tot arreu, fins i tot a l’aeroport quan t’entrevisten abans d’entrar al país. Després de rebre 
aquest formulari, pagar les taxes corresponents i completar una enquesta per internet a la 
web de l’ambaixada americana a Espanya, es pot sol·licitar l’entrevista a l’ambaixada (cal anar 
a Madrid). Allà t’aprovaran o no el visat i si tot va bé i l’aproven, t’envien el passaport de retorn 
a casa per correu postal en el termini d’una setmana aproximadament. Cal tenir en compte les 
despeses que comporta tot això, ja que el visat és força car.

Permís de feina: només es pot demanar una vegada al país si no t’han contractat abans. Cal 
omplir uns formularis online que es troben a la web de l’USCIS, imprimir-los i enviar-los per 
correu ordinari amb fotocòpies de tota la documentació que es requereix i un xec amb l’import 
requerit.

Allotjament: va ser una bogeria trobar pis. 
No volíem llogar res sense veure-ho, ja que 
no sabíem com ens podríem desplaçar (el 
transport públic és quasi inexistent i les 
distàncies increïblement grans). Primer 
vam estar vivint en un Airbnb i quan ja vam 
trobar pis al cap de dues setmanes, ens hi 
vam traslladar. Cal tenir en compte que la 
despesa de lloguer al sud de Califòrnia és, 
com a mínim, més del doble que a Barcelona. 
Molta gent que coneixem comparteix pis o 
habitació, ja que per aconseguir casa a la 
universitat hi ha molta llista d’espera.

Carnet de conduir: es pot conduir amb el carnet espanyol sense problemes. En principi tens tres 
mesos per treure’t el Californià; l’examen teòric és fàcil i només cal revisar algunes normes que 
difereixen de les nostres. El pràctic en teoria també, però ja se sap... depèn de l’examinador! 
Nosaltres ens vam fer el carnet internacional de conduir a la DGT però no ens l’han demanat 
mai.

Transport: veient que les bicis eren una bona solució per a distàncies curtes, ens en vam 
comprar de segona mà. Tot i això, es fa molt difícil moure’s per qualsevol lloc sense cotxe 
perquè no hi ha pràcticament transport públic. Per exemple, el supermercat més proper és a 
40 minuts caminant de casa i teòricament és “a prop”! O sigui que us podeu imaginar com va 
la cosa... Finalment vam comprar un cotxe de segona mà a uns catalans que se’l venien, i ens 
ha salvat molt la vida!

Platja de La Jolla, San Diego.
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Malgrat aquestes petites coses, que hem anat 
aprenent i resolent amb el temps, hem de dir que 
està sent una experiència molt bona! Hem fet molts 
bons amics i amigues i tothom que viu aquí t’ajuda 
molt, explicant-te coses, resolent-te dubtes... tothom 
sap que als inicis et sents molt perduda. Fins i tot hi 
ha un casal de Catalans a Los Angeles que organitza 
activitats, vam fer un aplec de primavera per Sant 
Jordi, gairebé com ser a casa!

Mirant-ho tot en perspectiva, com a altres aspectes positius valorem que hem millorat l’anglès 
molt ràpid! Realment la immersió total fa que, encara que ja sàpigues parlar anglès fluid, 
aprenguis coses noves cada dia. Recordo que els primers dies em va semblar que no entenia 
bé el que em deien, però en unes setmanes t’adones que és qüestió d’acostumar-te a l’accent 
i les frases quotidianes que segurament en una acadèmia no pots practicar.

D’altra banda, el fet de veure que en aquest país pots tenir una feina ben pagada és un aspecte 
a considerar, malgrat que cal fer molts tràmits per poder treballar aquí.

Finalment, com a punt positiu, dir que hem vingut a parar en un lloc amb paisatges increïbles! 
Califòrnia té molta varietat, des de muntanyes de 3000 metres a platges precioses on fer surf 
o un desert a poques hores en cotxe. Val molt la pena fer excursions i gaudir de la natura en 
general, no et deixa indiferent!

En relació a coses que trobem a faltar, ser 
a 10.000 km i 9 h de diferència horària fa que 
et sentis molt desconnectada de la família i 
amics a vegades i tampoc pots tornar un cap 
de setmana amb un vol “lowcost” a casa, 
com faries des d’Europa. Però bé, internet 
alleugera gran part d’aquesta distància. I 
rebre alguna postal o menjar algun plat típic 
de tant en tant, també!

Encoratjo a tothom a viure una experiència 
a l’estranger! Sigui d’unes setmanes, 
mesos o anys crec que totes aporten 
aprenentatges vitals que t’acompanyaran 
sempre, et faran veure la vida des 
d’altres perspectives i entendre que hi ha 
moltes maneres de pensar i fer diferents.  

Nosaltres hem vingut a Estats Units, i he de dir que decidir-ho no va ser fàcil perquè sabíem 
que ens costaria molta burocràcia i en el meu cas, espera per poder treballar. Segurament un 
destí europeu és molt més fàcil de gestionar en aquest aspecte, però sigui on sigui, segur que 
serà una experiència gratificant.

Aplec català per Sant Jordi. 

Cim del Mount Baldy, a prop de Los Angeles. 
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Notícies

Ets un/a jove del Maresme que voltes pel món? 
Vius actualment o has viscut una experiència a 
l’estranger? T’agradaria compartir-la amb nosaltres?
Escriu a: mobilitatjove@ccmaresme.cat

Premi CESE 2019 per a la Igualtat de Gènere.

El Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) convoca el Premi Societat Civil, el tema d’enguany 
és “Més dones a la societat i l’economia europees”.

El premi 2019 reconeixerà les iniciatives innovadores dutes a terme per organitzacions de la 
societat civil i / o persones del territori de la UE que tinguin com a objectiu sensibilitzar i lluitar 
per la igualtat de gènere a la UE.

L’objectiu del Premi a la Societat Civil, que es concedeix anualment, és recompensar i fomentar 
iniciatives i assoliments tangibles per part d’organitzacions de la societat civil i / o individus 
que han contribuït de manera significativa a promoure la identitat i la integració europea. El 
seu objectiu general és donar a conèixer la contribució que poden fer les organitzacions i / o 
individus de la societat civil a la creació d’una identitat i ciutadania europees d’una manera que 
sustenti els valors comuns que reforcen la integració europea.

El premi, que té un valor total de 50.000 € i es lliurarà durant la sessió plenària del CESE de 
l’11 al 12 de desembre de 2019, està oberta a organitzacions de la societat civil registrades 
oficialment a la Unió Europea i que actuen en l’àmbit europeu, nacional, regional o local.  A 
més, està oberta a persones.

El termini de presentació de sol·licituds és el 6 de setembre de 2019, a les 10 del matí (CEST).

Notícia extreta de la web d’El Comitè Econòmic i Social Europeu: 
www.eesc.europa.eu/es/node/70629
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Projectes de Voluntariat

Voluntariat al Regne Unit amb Cocat.

Cocat busca voluntaris dins del 
programa del COs Europeu de 
Solidaritat (C.E.S.) per a estar durant 
un període d’un any a Regather. 
Es tracta d’una cooperativa 
ubicada a Sharrow, a Sheffield, 
on treballen amb la comunitat 
per intentar millorar l’àrea local a 
través d’esdeveniments, projectes 
i manteniment dels espais verds 
locals.

Tasques de la persona voluntària:

Gestionar festivals de música o organitzar nits de comèdia i cinema. Entre les tasques també 
s’inclou la neteja dels sòls, la realització dels comptes financers i el lliurament de fulletons.
Junts ofereixen un programa variat que permetrà desenvolupar noves habilitats. La persona 
voluntària formarà part de l’equip, part de la comunitat i us ajudarà a tenir un impacte durador 
i positiu a la ciutat de Sheffield.

Cobertura: 

Els voluntariats del Cos Europeu de solidaritat estan adreçats a joves entre 18 i 30 anys amb 
residència a la Unió Europea o d’un país associat. Cobreix les despeses de viatge, el suport 
organitzatiu (allotjament i manutenció, suport als participants i costos de gestió), diners de 
butxaca, el suport lingüístic, el suport d’inclusió i l’assegurança. 
Per a més informació: https://europa.eu/youth/solidarity_es 

Dates: D’octubre de 2019 a setembre de 2020.

Per a participar cal enviar per correu electrònic el CV i carta de motivació en anglès a: 
voluntariat.ltv@cocat.org amb l’assumpte: “ESC en Sheffield”.

Més informació: http://bit.ly/2XnBdfI 
Més ofertes de voluntariats del C.E.S de Cocat a: http://www.cocat.org/ofertes-projectes-sve/
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Voluntariat a Xipre amb la Víbria Intercultural.

La Víbria Intercultural busca voluntaris/es per a projecte del Cos Europeu de Solidaritat (C.E.S.) 
titulat “Volunteering Expertise”, que tindrà lloc a Nicosia, Xipre, durant 9.
L’Organització d’acollida és Politistiko Ergastiri Agion Omoloyiton, es tracta d’una entitat de 
referència en l’àmbit d’acollida de voluntaris europeus a Xipre i gestiona diversos projectes per 
tot el país.

Tasques de la persona voluntària:
Donar suport a la logística de projectes de voluntariat (presentació, comunicació amb socis, 
contractació de voluntaris, informació sobre ESC, etc.)

Requisits per a participar:
- Tenir entre 18 i 30 anys.
- No haver participat encara en cap projecte del C.E.S.
- Tenir interès en el voluntariat en un altre país on poder explorar les diferències culturals.
- Coneixement de la llengua anglesa.
- Tenir interès a participar en la vida comunitària, promoure iniciatives sense ànim de lucre, 
l’educació no formal, organitzar esdeveniments i l’esport de base.
- Tenir l’actitud adequada (voler contribuir, desenvolupar, tenir objectius clars).
- Tenir motivació per compartir la seva experiència CES amb altres joves mitjançant i més 
enllà del projecte.

Cobertura:
L’únic cost de participació és el de fer-se soci a La Vibria Intercultural, 50 € que són vàlids per 
tot un any. El menjar, allotjament, assegurança mèdica i el transport (màx. 360 € per anada 
i tornada) estan subvencionats al 100% pel programa Erasmus + de la UE. El/ la voluntari/a 
també rebrà diners de butxaca per a les seves despeses. El cost dels bitllets d’anada i tornada 
es reemborsaran.

Per participar emplena el següent formulari de la pàgina web de La Víbria: http://bit.ly/2JkRCYz 
També caldrà enviar carta de motivació.

Dates del projecte: De l’1 de setembre del 2019 al 30 abril del 2020.
Més informació: info@vibria.org i http://bit.ly/2YoSmSO
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Intercanvis Juvenils i Formacions Internacionals

Intercanvi juvenil a Romania sobre emprenedoria en el món 
rural.

La Fundació Catalunya Voluntària busca 5 participants i un/a cap de grup per a intercanvi 
juvenil que tindrà lloc a Milcoveni Village, Romania, del 19 al 20 d’agost.

L’objectiu de l’intercanvi és capacitar els participants per començar a fer ús de la seva creativitat 
i dissenyar idees per al desenvolupament de petites empreses en zones rurals.
Mitjançant l’educació no formal, la simulació del mercat, el comerç just i els tallers creatius 
els joves aprendran com avaluar els necessitats d’una comunitat, com proporcionar un servei 
específic i com desenvolupar les seves idees per a un futur millor.

Requisits:
- Ser resident a Catalunya.
- Participants: Tenir entre 18 i 30 anys.
- Cap de grup: Tenim un màxim de 35 anys.
- Nivell d’anglès suficient per a poder comunicar-se i participar en les activitats.

Per participar cal completar la fitxa d’inscripció que trobaràs a: 
http://www.catalunyavoluntaria.cat/oportunitats i enviar-la a: info@catalunyavoluntaria.cat. 
Les persones seleccionades hauran de pagar una quota de participació de 50 €. La totalitat de 
les despeses d’allotjament, manutenció, materials i transport durant el projecte estan cobertes 
per l’entitat organitzadora gràcies al suport del programa Erasmus+.

Més informació: http://bit.ly/2xwD0jw
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Formació internacional en protecció i gestió de la terra amb 
SCI Catalunya.

El Servei Civil Internacional de Catalunya busca participants per a seminari internacional 
organitzat per CCVIS, que tindrà lloc a Vàunieres, França, del 14 al 19 d’octubre.

CCIVS és soci del projecte Soil4Life coordinat per Legambiente. El projecte SOIL4LIFE, realitzat 
amb la contribució de la Comissió Europea (Life), té per objectiu promoure l’ús sostenible i 
eficient del sòl i dels seus recursos a Itàlia i Europa. Per aquest motiu, els socis que participen 
en el projecte es dediquen a la realització d’activitats d’informació i sensibilització i a promoure 
intervencion per frenar el consum d’aquest recurs natural no renovable.

Procés:
La formació consistirà en un curs intensiu de 4 dies, a través de l’ús de metodologies 
d’aprenentatge no formal. La formació estarà dirigida per experts que compartiran informació 
sobre el projecte SOIL4LIFE.

Durant la formació, els i les participants construiran de manera col·lectiva un model per treballar 
en la protecció i la conservació del sòl, que podran adaptar-se a la seva realitat local i aplicar-
los als seus països d’origen. Compartiran aquest model de tornada amb les organitzacions 
d’enviament i treballaran per desenvolupar i implementar el model durant l’acció local.

Com a resultat, es demanarà a cada organització la implementació de com a mínim una 
campanya local, centrada en la importància del sòl.

Consulta tota la informació del seminari en aquest document: http://bit.ly/304mW4v

Si vols participar, envia un correu electrònic amb voluntariat@scicat.org i emplena el següent 
formulari en línia: http://bit.ly/2J6M1q3.

Data límit: 21/07/2019
Més informació: http://bit.ly/2KQrGao



juLIOL 2019

13

Beques

Beques per a estudiar àrab al Marroc.

Les beques en àrab Ibn Battuta pretenen premiar els estudiants per l’excel·lència i la dedicació 
a l’estudi de la llengua àrab, així com promoure l’estudi de l’àrab com a llengua estrangera. 
Els i les futurs/es estudiants poden sol·licitar qualsevol dels programes del semestre (tardor 
o primavera) o bé a un dels programes d’hivern i d’estiu que s’ofereixen al centre Qalam wa 
Lawh de Rabat, Marroc.

Ofereixen dos tipus de beques:
- Beca completa: Cobreixen totes les matrícules i els costos de l’habitatge durant la durada 
del programa (un valor aproximat de $ 4200.00 per a programes semestrals i $ 1200,00 per 
a les sessions d’hivern i d’estiu).
- Beca parcial: Cobreixen els costos de matrícula només per a la durada del programa (es 
calcula que s’ha estimat a $ 2450 per a programes semestrals i $ 700 per a les sessions 
d’hivern i estiu).
- Les despeses de transport va a càrrec dels / de les estudiants.

Requisits:
- Els/les sol·licitants han d’escriure un assaig de 600-1.000 paraules que contesti “Què 
esperes aconseguir a través del teu estudi de la llengua àrab?” 
- S’ha d’haver completat un mínim de quatre semestres universitaris en àrab estàndard o 
equivalent (almenys 240 hores de contacte documentades en una institució privada). 
- S’ha de presentar tres recomanacions escrites, incloent-hi almenys una del professor/a 
d’idioma àrab. Les recomanacions han d’adreçar-se al Comitè de Beques de Qalam wa Lawh. 
- S’ha de proporcionar transcripcions graduades que documentin l’estudi previ de l’àrab.

Dates límit:  Hi ha dues convocatòries obertes:
30 de juliol - per cursar el programa de 14 setmanes entre el 20/01/2020 i el 10//04/2020
30 d’octubre - per cursar el programa de 4 setmanes entre el 03/08/2020 i el 30/10/2020

Més informació: http://bit.ly/2Xf1S9M i https://youtu.be/_wkgKQffhuw
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Beques Schwarzman per estudiar a la Xina.

Cada any les beques Schwarzman escullen a la propera generació de líders mundials: individus 
amb alta capacitat, ment oberta i potencial il·limitat, per fer un mestratge a la prestigiosa 
Universitat Tsinghua de Beijing, Xina.
Aquest és un dels programes més selectius del món, i no només treballa en funció de l’aptitud 
acadèmica i capacitat intel·lectual dels postulants, sinó també valora el potencial de lideratge, 
i l’esperit emprenedor.

La beca cobreix:
- Honoraris de la matrícula.
- Allotjament.
- Viatge d’anada i tornada a Pequín.
- Llibres i materials requerits.
- Assegurança de salut.
- Estipendi personal d’USD 4.500

Requisits acadèmics:
- Ser llicenciats en qualsevol àrea del coneixement.
- Els que actualment estan matriculats en programes de llicenciatura, han d’estar en camí a 
finalitzar abans del 01 d’agost de l’any de matriculació.
- Tenir entre 18 i 29 anys, complerts abans de l’1 d’agost de l’any en què es matriculen.
- Alt domini de la llengua anglesa.
- Aquesta convocatòria està oberta a totes les nacionalitats.

Formularis i documentació requerida:
- Sol·licitud en línia.
- Currículum vitae (màxim 2 pàgines).
- Transcripcions dels registres acadèmics (2).
- Cartes de recomanació (3).
- Vídeo (opcional).

Data límit: 26/09/2019 (es recomana enviar les sol·licituds amb dues setmanes d’antelació)

Més informació: http://bit.ly/2XCHC6d
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Beques 2019/2020 Fundació Adecco per a persones amb 
discapacitat.

La Fundació Adecco ha obert el termini de sol·licitud de beques per a estudiants de formació 
professional i universitaris amb discapacitat entre 16 i 30 anys.  

Aquesta convocatòria s’emmarca en el projecte #EmpleoParaTodos, que la Fundació Adecco 
porta a terme juntament amb més de 400 empreses compromeses amb la inclusió laboral 
de persones amb discapacitat. L’objectiu de les beques és promoure la formació qualificada 
dels joves amb discapacitat perquè en un futur puguin accedir al mercat laboral de manera 
normalitzada i en igualtat de condicions.

La convocatòria inclou 6 modalitats de beques:
- Beca de Mobilitat Internacional.
- Beca de Grau.
- Beca de Màster.
- Beca d’FP: Cicle de Grau Superior i Grau Mitjà.
- Beca d’Anglès.
- Beca d’Estada en països anglosaxons.

Requisits:
Podran sol·licitar les beques per a estudiants amb discapacitat aquells que tinguin un certificat 
igual o superior al 33% i estiguin matriculats en formació professional, grau universitari o màster, 
impartides per institucions formatives oficials; estudiants que estiguin realitzant un programa 
d’intercanvi en una universitat diferent de la seva d’origen amb destinació internacional o 
alumnes universitaris i d’FP que s’estiguin preparant per obtenir un nivell d’anglès B2, C1 o C2 
(o equivalent) a través d’un examen oficial.

Data límit: 30/09/2019
Més informació: https://fundacionadecco.org/becas-discapacidad
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Pràctiques Laborals

Pràctiques Eurodyseey: Llibreter/a a França.

Llibreria independent ubicada a Besançon, regió de la Borgonya, França, busca persona  jove 
en pràctiques per a un període de 4 mesos.

Tasques:
- Consultoria i venda
- Recepció i classificació dels llibres
- Possibles projectes i activitats segons les competències i els projectes de la persona 
candidata: configuració d’animacions al voltant del llibre i la lectura, activitats al voltant de 
la literatura del país de la persona en pràctiques, etc.

Requisits de la persona candidata:
- Formació universitària, preferentment dins de l’àmbit de la literatura.
- Bon tracte amb els clients.
- Curiositat i gust per la literatura
- Bon nivell de francès

Dates: Del 26 d’agost de 2019 al 24 de gener de 2020. Les dates de les pràctiques són 
orientatives.

Data límit: 02/08/2019
Més informació: http://bit.ly/2LAvKLo
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Ofertes de feina

Pràctiques Eurodyseey: Enginyer/a assistent de bioquímica o 
biologia a Bèlgica.

Empresa ubicada a Wallonie, Bèlgica, busca enginyer/a assistent de bioquímica o biologia per 
a període de pràctiques de 5 mesos entre el 19 d’agost de 2019 i el 7 de febrer de 2020. 

Les pràctiques Eurodyssey estan finançades per la Direcció General de Joventut. Estan 
adreçades a  joves entre 18 i 30/32 anys (depèn de la regió), empadronats/des a Catalunya, 
que constin com a demandants de feina, amb coneixement de l’idioma del país d’acollida i 
formació/experiència professional en l’àmbit laboral objecte de l’estada. 

Feina a Noruega: Cambrers/es per a restaurant.

Restaurant Bjørk, ubicat a la localitat de Bodø, Noruega, busca 5 cambrers/es.

Requisits de la persona candidata:

- Diploma universitari en enginyeria en bioquímica o 
enginyeria en biologia.
- Tenir capacitat de síntesi - Pertinença científica - 
Adaptabilitat - Flexibilitat - Capacitat de treballar en 
equip - Motivació - Dinamisme
- Bon domini de l’anglès
- Competències informàtiques dins de l’àmbit d’estudi. 

Data límit: 19/08/2019
Més informació:  http://bit.ly/320I0L9

Si vols enviar la teva candidatura, has d’enviar el currículum, carta de motivació i formulari 
de sol·licitud en anglès a Andreas Spørck, andreas@restaurantbjork.no; amb còpia a eures.
nordicos@sepe.es. A l’assumpte del missatge hauràs d’indicar: REF. RESTAURANT WAITER CV.

Més informació: http://bit.ly/2Xf0C6k i https://www.restaurantbjork.no
Data límit: 1/09/2019

Condicions:
- Salari inicial de 177,17 NOK (18 €) / hora, 
segons experiència.
- Gratificació quan es treballa a la nit i els 
caps de setmana.

Requisits de la persona candidata:
- Un mínim de dos anys d’experiència.
- Bon nivell d’anglès.
- No es requereixen coneixements de noruec però es valoraran.

- Suport en l’allotjament i descomptes en 
el menjar quan es treballa.
- Contracte de treball permanent a temps 
parcial i a temps complet.
- Es treballen 35,5 h/setmana.
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Feina a Suïssa: Encofradors, oficials i peons de la construcció 
de 1a i 2a, gruistes i maquinistes.

Jobconnector és una empresa intermediària suïssa amb seu a Zürich que cerca encofradors, 
oficials de construcció de 1ª i de 2ª, peons de la construcció, gruistes i maquinistes.

Perfil de la persona candidata:
- Estudis bàsics.
- No cal parlar altres llengües.
- Carnet de grua, carnet de maquinista.
- Experiència laboral d’almenys dos anys.

Condicions laborals:
- Contracte de 43,75 hores per setmana, temporal.
- Salari de 31,50 francs suïssos / hora. 14% de descompte del salari per assegurances.
socials i entre un 10% i un 14% per impostos segons estat familiar
- Contracte de treball abans de l’entrada a Suïssa.
- Tramitació del permís de treball requerit.
- Tramitació de l’assegurança de malaltia requerit.
- Allotjament en els establiments propis de personal o en un altre lloc.
- Formació de seguretat i informació sobre l’empresa in situ.
- Assistència exhaustiva també en assumptes personals.
- Possibilitat de bestretes setmanals.
- Possibilitat d’ocupació fixa.

Els costos del lloguer d’habitatge, permís de treball i segur de malaltia van a càrrec de l’empleat.

Si t’interessa aquesta oferta, envia el teu currículum vitae acompanyat de fotografia actual i 
de carta de presentació en castellà o alemany a: a meier@jobconnector.ch amb còpia a eures.
franciasuizabenelux@sepe.es

Per informació a les ajudes a la mobilitat Eures: http://bit.ly/31YXYoZ 
Data límit: 28/08/2019
Més informació: http://bit.ly/31ZEh0k i www.jobconnector.ch
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BON ESTIU!

Vols rebre el butlletí mensual a la teva adreça electrònica?
Subscriu-te aquí: http://bit.ly/butlletimobilitatmaresme

La informació relativa a totes les ofertes de voluntariats, intercanvis, formacions, pràctiques, feina, beques o concursos procedeixen de la 
recerca de diferents fonts d’informació. Des del Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme duem a terme una tria de recursos 
seleccionats, amb tot, no ens fem responsables de qualsevol errada o incompliment derivada de la pàgina d’origen. La nostra tasca és 
merament de difusió. Per a qualsevol dubte específic relatiu a una oferta publicada és recomanable contactar amb l’organisme directe que la 
promou, accedint a l’apartat de “més informació” que hi ha a cada oferta.

Durant el mes d’agost no farem assessories presencials ni 
publicarem el butlletí, així que aprofitem per desitjar-vos:

Ens retrobem el setembre!
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El Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme és un 
projecte format per 24 municipis del Maresme: Alella, Arenys de 
Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Calella, 
Canet de Mar, El Masnou, Malgrat de Mar, Mataró, Montgat, Òrrius, 
Palafolls, Pineda de Mar, Premià de Dalt, Sant Cebrià de Vallalta, 
Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt, 
Tiana, 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:

Mataró
Els dimarts de 11:00 a 14:00 h i de 17:00 a 20:00h i els divendres de 17:00 a 20:00 h.
A l’Oficina Jove del Maresme, Centre Cívic Cabot i Barba, Plaça Miquel Biada núm. 5

Vilassar de Mar
Dimecres de 16:00 a 20:00 h 
A Can Jorba, C/Santa Eulàlia núm. 140

El Masnou
El quart dijous de mes de 16:00 a 20:00h 
A la Biblioteca Joan Coromines, C/ Josep Pujadas Truch 1A 

Pineda de Mar
El primer dijous de mes de 16:00 a 20:00h a Can Jalpí, C/ Sant Joan núm. 1-3
El tercer dijous de mes de 16:00 a 20:00h al Centre Cívic Poblenou, C/Diputació núm. 8

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.
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