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El Maresme es mou
Xerrada amb Sergi Vila, d’Open Arms, a l’Espai Jove de 
Calella.

El passat 30 de gener a les 18 h l’Espai 
Jove de Calella va acollir una xerrada de 
la mà de Sergi Vila, un calellenc socorrista 
que treballa a Salvament Marítim i que va 
formar part de l’ONG Proactiva Open Arms 
des de l’octubre de 2018 al juliol de 2019.

Sergi Vila va compartir la seva experiència, 
explicant que inicialment va demanar poder 
fer de voluntari, però pel currículum que té 
li van oferir feina conduint les barques que 
rescaten a les persones que estan al mar 
amb pastera i els porten fins al vaixell de 
l’Open Arms.

En Sergi ens va ensenyar imatges molt impactants de rescats que va fer ell o altres companys 
i va explicar tota la feina que va fer durant els mesos que hi va estar treballant. A la xerrada 
van assistir-hi un total de 45 joves, que van estar molt atents tota l’estona fent preguntes com: 
Quanta gent treballa a l’Open Arms? Quant de temps porten viatjant en pastera? Quant de 
temps tarden a portar-los a port un cop pugen a l’Open arms? Que fan quan arriben a port?
 
Us convidem a donar un cop d’ull al vídeo de l’entrevista que li van fer a ràdio Calella el 
novembre passat, on explica amb profunditat què va suposar per a ell treballar a bord de 
l’Open Arms: https://www.youtube.com/watch?v=-9Fw_estND4

Marina Trail. Cursa solidària a Premià de Mar. 

El diumenge 26 de gener es va dur a terme la 8a edició de la MARINA TRAIL. Es tracta d’una 
cursa de muntanya solidària de la Fundació PROIDE que integra els municipis de Premià de 
Mar, Teià i Premià de Dalt, i que neix de la iniciativa d’un grup de voluntaris de la ONG i de 
l’escola LaSalle Premià (professors/es, pares, mares i ex-alumnes). Enguany han comptat amb 
més de 400 persones inscrites.

Aquesta edició han recaptat fons per un projecte educatiu al Madagascar. El seu objectiu és 
ajudar a la construcció de 4 aules per ampliar la cobertura educativa a l’etapa secundària a 
l’escola d’Ambondromisotra, a l’altiplà de Madagascar .
Més informació a la pàgina web: http://www.marinatrail.cat/projecte-solidari  
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Maresmencs i maresmenques al món

La Tania ens explica la seva experiència de voluntariat per 
lliure cuidant cavalls a Irlanda.

La Tania Limas és de Mataró i l’estiu passat va estar col·laborant en un projecte a Maynooth, 
Irlanda, que va trobar a través de la plataforma Helpex.

L’experiència em va encantar. Hi vaig arribar el mateix dia que una noia que venia del Montseny, 
de fet vam arribar amb el mateix avió. Allà ja hi havia dues noies: una de Burgos i una altra de 
França. La convivència amb les noies va ser una passada. En el meu cas quan vaig començar la 
meva estada coincidia que era quan les altres noies voluntàries marxaven al cap de poc. 
Donava la sensació que la família amfitriona buscava gent per treballar i ja està. Sí que eren 
macos: es preocupaven per tu, de vegades et feien el menjar... Però si havies de treballar 4 
hores, molts cops en treballaves 8, ja que sempre surten coses amb els cavalls.
Pel que fa a les tasques començavem a les nou, esmorzàvem i el primer que fèiem era alimentar 
els cavalls, agafàvem el farratge, la palla, i després netejàvem els estables.

Les altres voluntàries ja tenien experiència: una noia 
portava des dels tres anys muntant, una altra noia 
també feia hípica… Jo en canvi només havia muntat 
a cavall dues vegades, i em vaig endur alguna 
trepitjada!. Quan vaig arribar la dona em va explicar 
les tasques bàsiques. Més que hípica, que també 
donaven classes, es dedicaven a la cria de cavalls per 
a curses. Com que jo no sabia res de cavalls les altres 
noies m’ho van ensenyar. Vaig aprendre gràcies a les 
companyes!
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La família que portava aquell negoci no mantenia gaire contacte amb les voluntàries. Nosaltres 
menjàvem juntes a la cuina, però mai amb els membres de la família. L’experiència ha estat 
molt bé però no estàvem còmodes quan venia algú de la família, no hi havia molta comunicació.
Amb el menjar també van ser especials. Érem quatre, i cuinàvem entre les voluntàries. Per 
exemple, un dia fèiem pasta i va venir una de les propietàries, va mirar l’olla i ens va dir que no 
calia que fiquéssim tants ingredients. Un altre dia ens va dir: “No heu de menjar tant, podeu 
aprofitar per perdre un o dos quilets abans de tornar”. Ens vam quedar flipant! També va 
passar amb el cafè. A mi m’agrada prendre’n, i al cap d’uns dies vaig veure que ens l’havien 
canviat pel més barat que van trobar, i van amagar el seu. Ni que consumíssim tant! Estàvem 
allà fent un voluntariat, però d’alguna manera volien mà d’obra barata.

El poble era molt bonic, tot i que per arribar-hi havies de creuar en bici un enorme camp de 
golf i després recórrer un camí molt llarg fins a arribar al poble. A Dublín centre vam anar-hi 
dos cops, que estava a uns 50 minuts en bus.

Quan vaig saber que les altres voluntàries al cap d’un mes marxaven, vaig estar buscant a 
través de la plataforma Helpex altres projectes, però finalment no en vaig trobar cap. Helpex 
funciona molt per ressenyes de la gent que ha passat per diferents llocs. Em vaig trobar que 
quan explicava el motiu pel qual volia marxar es malinterpretava. Donava la sensació que no 
tenia ganes de treballar. I al contrari, jo estava disposada a treballar moltes hores! Però també 
necessitava una mica més de contacte amb els amfitrions.

Vaig decidir acabar amb l’experiència i tornar a casa. Ja que només buscaven a gent per 
treballar, més que per mantenir també aquest contacte intercultural. Tenia la sensació que ho 
passaria malament degut al tipus de relació distant que hi havia. Així que en total hi vaig estar 
un mes.

L’experiència té pros i contres però realment l’experiència va ser 
una passada, jo la repetiria. Ja que la família que et toca depèn 
de la sort. He après molt del món dels cavalls i Irlanda em va 
encantar.

Al Parc Phoenix
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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

Brexit. Com afectarà en la mobilitat internacional?

El 31 de gener del 2020 es va fer efectiva la sortida del Regne Unit de la Unió Europea.

Què canviarà en l’àmbit de la mobilitat internacional? 

Aquesta pregunta encara no té una resposta definida, per aquest motiu  a continuació us 
compartim alguns recursos que us seran d’utilitat si teniu previst traslladar-vos a la Gran 
Bretanya. 

Acord de Retirada.

La Unió Europea i el Regne Unit es troben negociant un acord anomenat “Acord de Retirada”.
En base en aquest acord, la legislació de la UE, inclosa la lliure circulació de persones i 
treballadors, seguirà la seva aplicació al Regne Unit fins a la final del  Període Transitori. Aquest 
va començar l’1 de febrer (dia després que el Brexit es fes efectiu) i finalitza el 31 de desembre 
del 2020. Durant aquest període, els drets dels ciutadans la UE al Regne Unit es mantindrà 
inalterats.
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El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social a l’ambaixada d’Espanya al Regne Unit ha 
elaborat unes infografies que us ajudaran a tenir la informació al vostre abast.
Podeu descarregar-la a: http://bit.ly/FAQS-BREXIT

Si teniu interès a traslladar-vos al Regne Unit, us recomanem que seguiu la pàgina web i de 
Facebook de la Conselleria de treball al Regne Unit, on constantment pengen informació 
d’interès sobre feina, tràmits, sanitat o estudis:

Web: www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/portalempleo/index.htm
Facebook:  https://www.facebook.com/consejeriatrabajoespenUK

EU Settlement Scheme.

Tots els ciutadans europeus i els seus familiars que tinguin la voluntat de seguir residint, 
treballant o estudiant al Regne Unit després del Brexit hauran de sol·licitar obligatòriament 
un permís de residència segons l’EU Settlement Scheme, un nou procediment del Ministeri 
d’Interior Britànic (‘Home Office’).

Es podrà sol·licitar el ‘settled status’ o ‘pre-settled status’ segons l’EU Settlement Scheme fins 
al 30 de juny de 2021. Per a fer-ho, és necessari que el ciutadà resideixi al Regne Unit abans 
del 31 de desembre de 2020.

Els ciutadans de la UE que desitgin entrar al Regne Unit a partir de l’1 de gener del 2021 
hauran d’adaptar-se al futur sistema migratori britànic.

Més informació:
Pàgina del Govern Britànic per sol·licitar l’EU Settlement Scheme:
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
Ambaixada d’Espanya a Londres: http://bit.ly/2SieUmA
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Projectes de Voluntariat

• Trucades des del Regne Unit: +44 (0) 1158 575508 .
Horari: De dilluns a dijous de 9 a.m a 4 p.m i els divendres de 9 a.m de 2 p.m 
(hora de Londres).

• Trucades des d’Espanya: +34 91 8362248
Horaris: De dilluns a dijous de 9 a.m a 4 p.m i els divendres de 9 a.m de 2 p.m 
(hora d’Espanya).

També pots contactar per correu electrònic a: emb.londres.brexit@maec.es

• Erasmus+ i Brexit: http://sepie.es/brexit.html
• Impacte del Brexit en l’àmbit de Ciència, Innovació, Universitats i Erasmus+:  

http://bit.ly/2ODgRc4
• BREXIT FAQS per a estudiants de la UE: http://bit.ly/2H8B05w
• Pàgina de la Comissió Europea sobre el Brexit: 

https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations_en
• Pàgina del Govern Britànic: https://www.gov.uk/transition

Centraleta Brexit.
A part, també han creat un canal de consultes especialitzat en el BREXIT

Més adreces d’interès:

L’ONG Alkaria inicia el període d’inscripció per a les seves 
activitats d’estiu al Senegal.

Més informació: alkaria@alkaria.org
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La Fundació Catalunya Voluntària busca participants entre 18 i 30 anys residents a Catalunya 
per a unir-se alprojecte de voluntariat “ESCAPE: European Solidarity Corps Active Participation 
and Education”. El voluntariat tindrà una durada de dos mesos.

Active Bulgarian Society (ABS) es centra en la cooperació entre organitzacions juvenils búlgars 
i estrangeres. Tenen com a objectiu:

• Organitzar i col·laborar en cursos de formació (TC), intercanvis juvenils, voluntariat (CES).
• Iniciatives, seminaris i conferències.
• Promoure el diàleg entre els joves.
• Promoure la ciutadania activa i els valors europeus entre els ciutadans de la UE.

Tasques de la persona voluntària:
• Ajudar a planificar reunions, esdeveniments i activitats interculturals a l’ABS.
• Elaboració de material promocional, proporcionant informació a la comunitat local sobre 

el CES/EVS i el programa Erasmus+.
• Redacció d’articles i comunicats de premsa a les xarxes socials sobre projectes actuals 

de CES.
• Planificar i crear el teu propi projecte personal.

Dins el projecte els voluntaris seran de: Itàlia, França, Espanya, Regne Unit, Azerbaidjan, 
Geòrgia i Ucraïna.

Cobertura:

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local, assegurança mèdica, 
suport lingüístic i visat (si fos necessari) estan cobertes pel programa Cos Europeu de Solidaritat 
de la Comissió Europea.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la 
quantia màxima del pressupost establert) un cop presentats els documents justificatius del 
viatge i de la compra realitzada.

Dates del projecte:
Hi ha dues de franges de dates en què busquen voluntaris:
Primavera - de l’1.04.2020 al 31.05.2020
Estiu - de l’1.06.2020 al 31.07.2020

Les persones interessades han d’enviar carta de motivació i currículum en anglès a:
info@catalunyavoluntaria.cat, especificant el títol del projecte en el qual t’agradaria participar.

Més informació:
https://www.catalunyavoluntaria.cat/project/active-participation-and-education

Voluntariat de curta durada a Bulgària amb la Fundació 
Catalunya Voluntària.
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Intercanvis Juvenils i Formacions Internacionals

TEK: Projecte de Formació internacional per a actors, actrius 
i artistes amb Inca Catalunya.

Inca Catalunya busca 4 participants de Barcelona per formar part d’una formació de llarga 
durada destinada a intèrprets i escenògrafs entre Itàlia, Espanya i Àustria en col·laboració amb, 
Jumbo i Project xx1.

El projecte culminarà amb una representació que es presentarà a Roma el novembre del 2020.

Fases del projecte:
Els artistes seleccionats han de poder participar en diferents activitats i treballs preparatoris.

- Treball preparatori al seu país d’origen (març-abril)
- Formació intensiva residencial a Àustria (20/27 d’abril de 2020)
- Treball pràctic a casa (maig-setembre 2020)
- Formació 2 a Barcelona,   Catalunya (12-19 OCTUBRE 2020)
- Assessoraments i representació final a Roma (1 setmana el novembre de 2020)

Els participants hauran de ser artistes dedicats i poder assistir als tres esdeveniments europeus. 
Els artistes seleccionats hauran d’assistir a diverses reunions preparatòries i realitzar tasques 
abans de cada trobada europea.

Perfil de participants:
- 3 artistes escènics: teatre físic i / o música i / o dansa;
- 1 escenògraf/a
- Edat: 25-30 anys;
- L’anglès serà l’idioma de treball (capacitat d’entendre i comunicar-se en anglès per a tot 
el projecte);
- És obligatori estar present durant tota la durada de les activitats cada dia.

Les persones interessades poden enviar el seu currículum o enllaços artístics a: 
infoincacat@gmail.com

Data límit: 19 de febrer de 2020
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Formació internacional sobre lideratge a Hongria amb 
COCAT.

COCAT busca participants per a formació de 9 dies sobre lideratge, adreçada a formadors, 
camp líders, monitors o persones interessades en lideratge de grups.

L’estada tindrà lloc a Hollókő, Hongria entre el 29 de Març al 8 d’abril de 2020 i l’entitat que 
l’acull és Egyesek Youth Association.

Contingut del curs:

- Reflexionar sobre el que significa el lideratge per a vosaltres, centrant-vos en la vostra 
mentalitat: actituds, valors i creences.
- Prendre consciència de quina manera la nostra mentalitat influeix en els nostres 
comportaments, els resultats que s’obtenen i les relacions que tenim amb altres persones 
en el nostre context de treball.
- Adquirir models i eines, i treballar per ser més inclusius cap a altres persones i situacions 
inesperades.
- Es posarà en pràctica les experiències viscudes i s’ intercanviaran bones pràctiques amb 
altres participants.

Requisits de les persones participants:

- Tenir experiència en grups de treball líders o en altres tipus de projectes en grups.
- Haver participat almenys en 1 camp de treball.
- Tenir previst dirigir o  participar com a camp líder en un projecte de voluntariat o camp de 
treball el 2020 idealment dins dels cinc mesos posteriors a la formació.
- Tenir un mínim de 18 anys i poder comunicar-se fàcilment en anglès.

Les persones interessades es poden inscriure per e-mail a: 
cocat@cocat.org i outgoing@cocat.org

Data límit: 25 de febrer del 2020

Més informació: https://buff.ly/2OreMQC
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Beques

Pràctiques al Centre Europeu de Llengües Modernes del 
Consell d’Europa.

El Centre Europeu de Llengües Modernes del Consell d’Europa (ECML), ubicat a la ciutat 
austríaca de Graz,  obre procés de selecció per a contractar joves professionals  en pràctiques 
de tot Europa per unir-se al seu equip durant un curt període de temps.  L’ECML ofereix 
pràctiques, amb una durada general de 6 mesos, dues vegades a l’any. 

D’acord amb el seu àmbit d’interès, els sol·licitants poden triar l’àrea principal en la qual 
podrien participar:

• Organització d’esdeveniments i reunions (Programme),
• Documentació i recursos (DRC),
• Treballar en la web del Centre de l’ECML (Website),
• Finances i administració general (Administration).

Les pràctiques s’adrecen a estudiants recentment graduats. Els estudiants han de pertànyer o 
estudiar en un dels estats membres de L’ECML.

Els i les  estudiants reben una beca econòmica d’uns 720 € al mes. L’allotjament no està inclòs 
però ofereixen suport per trobar-ne.

Terminis de sol·licitud:

• 28 de febrer per al període de juliol a desembre.
• 31 d’agost per al període gener a juny de l’any següent.

Més informació: http://bit.ly/2UquT4t
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Tens entre 16 i 20 anys? Viatja amb les beques de la 
Fundació Zis.

La Fundació Zis convida a joves de totes les nacionalitats entre 16 i 20 anys que encara no 
hagin començat estudis universitaris a optar a l’oportunitat de rebre una beca de 600 euros 
per a un viatge d’estudi autoorganitzat a un país estranger. La persona escollida rebrà una beca 
de 600 € per investigar sobre el tema que esculli. 

Data límit: 15 de febrer del 2020
Més informació:  https://www.zis-reisen.de/en/your-journey

Programa de Beques Bogliasco.

Les beques s’adrecen a persones amb talent, sense distinció de nacionalitat, edat, raça, sexe 
o religió, que realitzin treballs creatius en les següents disciplines: arts visuals, arqueologia, 
arquitectura, dansa, estudis clàssics, cinema o vídeo, història, literatura , filosofia, música i 
teatre. Acull a persones que realitzen tant treballs creatius com acadèmics. Es poden presentar 
candidatures en anglès, francès, italià i espanyol a través de la pàgina de la Fundació. Cada any 
s’organitzen unes 60 beques d’un mes de durada.

Condicions del programa:

Durant el mes de residència, els i les participants 
compten amb dormitoris amb bany privat, pensió 
completa, i espais privats de treball en una de 
les dues cases (Villa dei Pini o Villa Orbiana). Els i 
les participants han d’assumir el cost del viatge i 
tornada al Centre d’Estudis. 

Requisits:
• Demostrar assoliments significatius en les 

seves disciplines, d’acord amb la seva edat i experiència.
• La Fundació donarà prioritat a aquelles candidatures que demostrin sentir-se còmodes 

treballant en una comunitat internacional i multilingüe d’acadèmics i artistes.
• Romandre al centre d’estudis durant la seva residència i portar els materials necessaris 

per dur a terme el seu treball artístic.
• Disposar d’un nivell mínim d’anglès per comunicar-se amb la comunitat internacional.

La propera residència es durà a terme entre els mesos de setembre i desembre. 

Data límit: 15 abril del 2020

Més informació: https://www.bfny.org/es/quienes-somos/programa-de-becas-bogliasco
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Pràctiques Laborals

Les pràctiques Eurodyssey estan finançades per l’Assamblea de les Regions d’Europa (ARE) amb 
la col·laboració del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). 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. 

Pràctiques Eurodyssee: Auxiliar d’hidrobiologia a Bèlgica. 

Empresa ubicada a Wallonie, Bèlgica, cerca persona en pràctiques amb formació en invertebrats 
macro aquàtics.

Perfil de la persona candidata:
- Nivell de màster en biologia amb coneixements en hidrobiologia
- Interès pel medi ambient i per l’ecologia
- Sentit de l’observació
- Capacitat manual i minuciositat
- Rigor
- Organització i mètode
- Adaptació
- Habilitats comunicatives
- Curiositat
- Versatilitat
- Ment analítica i sintètica.
- Competències Lingüístiques: Anglès i francès.
- Competències informàtiques: Programari de mapeig de Microsoft Office i GIS

La jornada serà de 38 hores setmanals, de dilluns a divendres

Període de pràctiques: Entre el 9 de març i el 28 d’agost del 2020
Data límit: 21 de febrer del 2020

Més informació: http://bit.ly/398dIJ7
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Pràctiques d’il·lustració als Països Baixos.

HLO Branding Agency està buscant una persona en pràctiques per a una estada de 6 mesos a 
temps complet als seus estudis de Den Haag, als Països Baixos.

HLO existeix per explicar les històries que s’han de contar, per guiar i entregar narracions 
excepcionals per a marques excepcionals.

Durant l’estada de pràctiques la persona escollida aprendrà tots els passos del procés 
d’animació. Des de desenvolupament de conceptes, storyboarding, redacció fins a disseny i 
il·lustració. Per descomptat, obtindrà molta orientació i temps per provar coses. Així doncs, 
tindrà l’oportunitat de participar en projectes molt interessants i d’obtenir molta experiència!

Perfil de la persona candidata:
Busquen interns d’un dels programes següents o similars (HBO o WO):

 - CMD (Disseny Multimèdia de la Comunicació).
 - Art Academy Animation, Illustration or Design Graphic.
- Ciències de cinema i televisió.
- Altres cursos, si teniu una bona motivació i una fantàstica cartera d’il·lustració.

Les pràctiques comencen oficialment el 2 de març del 2020. També és possible iniciar-les l’abril 
del 2020. 

Requisits:
- Ser estudiant de 3r o 4t any de la carrera universitària.
- Tenir passió per la narració de contes.
- Disponibilitat de fer una pràctica un mínim de 5 mesos (preferiblement 6 mesos).
- Tenir un ull precís i competent per a la composició i la unitat.
- Ser una persona positiva, capaç de treballar de manera independent i en equip, grans 
habilitats pel dibuix i saber-se comunicar a través d’il·lustracions.
- Coneixements d’Adobe Il·lustrador.

HLO ofereix:
- Una pràctica variada i inspiradora, àpats gustosos i grans companys de feina en un bon 
entorn de treball al cor de l’Haia.
- Ofereixen l’oportunitat de desenvolupar-se i treballar amb col·legues inspiradors.

T’agradaria fer les teves pràctiques a HLO? Envieu la vostra carta de motivació i el vostre 
portafoli digital a Maud a través de creative@hlobranding.com | www.hlobranding.com | @
hlobranding

Més informació: https://erasmusintern.org/traineeship/internship-illustrationanimation
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Ofertes de feina

Cuiners/es per a restaurant a Nauvo, una illa de Finlàndia.

El restaurant l’Escale busca cuiners/es de línia i / o cuiners/es per als seus restaurants de Nauvo.
Nauvo és una illa situada al bonic arxipèlag entre Turku i les illes Åland.

Al port d’hostes de Nauvo es troba el restaurant de l’Escale, un bistrot de l’arxipèlag amb 
un toc de cuina francesa i el Bar Pizzeria Najaden, que és una pizzeria de dia i al vespre  es 
transforma en un bar amb música en directe durant els caps de setmana. El pub Söder és el 
seu nou pub bistrot al port sud.

Busquen cuiners i cuineres amb experiència prèvia a la cuina. Els treballs s’inicien a maig o juny 
i s’allarguen fins a finals d’agost o setembre. Hi ha possibilitat de treballar a temps complet o, 
alternativament, a temps parcial.

Requisits:
- Educació i / o experiència en el camp de la restauració.
- Certificació mèdica 
- Actitud positiva i capacitat de treball independent.
- Habilitats bàsiques d’idioma en anglès i / o finès i suec.

Poden donar suport en l’allotjament.

Si esteu interessats en aquesta oferta, envieu el vostre currículum en anglès per correu 
electrònic a benjamin.smeds@gmail.com amb còpia a eures.nordicos@sepe.es.
Per a resoldre dubtes,  envieu un correu electrònic a Benjamin Smeds.

Data límit: 30 d’abril del 2020

Més informació: http://lescale.fi i a http://bit.ly/2GW4vra

Informació del SEPE sobre com fer el  currículum i la carta de presantació a Finlandia: 
http://bit.ly/cv-Finlandia
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Comercial veterinari/a per Lisboa.

DOGERTY GRUPO EMPRESARIAL S.L. és una  empresa dedicada a la venda de productes 
zoosanitaris, i compta amb una plantilla de 60 empleats. És una empresa consolidada, dinàmica 
i apassionada amb el món animal.

Actualment cerquen una persona per a la vacant de comercial veterinari/a per Lisboa.

Tasques:
• Visites a veterinaris per promocionar i assessorar en les seves decisions diàries relatives a les 

mesures de cura i les teràpies de les seves mascotes de manera que tot animal pugui estar 
en unes condicions externes i internes òptimes. Responsabilitzant-se del desenvolupament 
del pla comercial definit per l’empresa.

• Ajudar en l’organització d’esdeveniments de diferent índole per a proporcionar un servei 
exquisit als veterinaris.

• Tractar amb els diferents actors al voltant del  veterinari; distribució, líders d’opinió, caps 
de compres, gerents de clíniques i hospitals veterinaris.

 
Requisits:
• Capacitat de comunicació, orientació a resultats, negociador, responsable, venda proactiva.
• No és necessària experiència.
• Formació: Llicenciatura en veterinària.
• Idiomes: portuguès i castellà.
• Disponibilitat per viatjar el 100% del temps laboral.
• Jornada de 40 hores setmanals amb 22 dies laborables de vacances l’any.

Les persones interessades han d’enviar el currículum i el títol en veterinària a: info@dogerty.es, 
amb còpia a eures.grupomixto@sepe.es, amb la Referència: “Comercial Veterinario Lisboa”.

Data límit: 22/02/2020
Més informació: http://bit.ly/2Sfyuja
Informació del SEPE sobre com fer el currículum i la carta de presentació a Portugal: 
http://bit.ly/CV-Portugal

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. Les icones i imatges d’aquest butlletí estan extretes de Freepik, 
Pexels.com i de les pàgines web que publiquen les ofertes.

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

Si t’ha agradat... comparteix-lo a les teves xarxes socials!
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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, demanant 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 a l’assessoria presencial, 
contacteu a través del nostre correu o al punt d’informació Juvenil del vostre municipi.
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