SELECCIÓ DE PROFESSIONALS PER A TREBALLAR A LA REGIÓ DE
BADEN-WÜRTTEMBERG (ALEMANYA)

Arran del conveni de col·laboració entre els Governs de Catalunya i de BadenWürttemberg per fomentar la mobilitat laboral entre ambdós territoris, es preveu la
selecció de professionals qualificats interessats a treballar en aquesta regió
d‘Alemanya.
Si tens com a objectiu treballar a Alemanya i concretament a la regió de BadenWürttemberg, et trobes en situació d’atur i tens formació qualificada i/o
experiència en un dels sectors següents:
Especialitats tècniques
 Mecànica, mecatrònica i automatismes
o Enginyer/a industrial - automatismes i mecatrònica
o Perfils tècnics - automatismes i mecatrònica
o Enginyer/a – automoció / tecnologia de vehicles
 Electricitat i electrònica
o Enginyer/a electrònic/a – sistemes d’automatització
o Enginyer/a electrònic/a – automatismes
o Enginyer/a electrònic/a - sistema electrònic de vehicles
o Enginyer/a electrònic/a – electrotècnia
o Tècnic/a electrònic/a - indústria de producció artesanal
o Tècnic/a – producció industrial
o Tècnic/a electromecànic/a – mecatrònica
 Informàtica
o Enginyer/a informàtic/a – desenvolupament de software
 Construcció i climatització (perfils qualificats)
o
o
o
o
o
o

Enginyer/a de construccions metàl·liques
Enginyer/a internacional de soldadura
Construcció d'edificis (paletes)
Treballadors/es especialitzats en el formigó
Fontaneria
Tècnic/a especialista - sistemes de climatització, ventilació,
refrigeració, calefacció i sanitaris

Especialitats d’hostaleria i restauració
o Cuiners/es (qualificats/des)
o Cambrers/es i caps de sala (qualificats/des)
Especialitats del sector sanitari
o Infermers/es diplomats/des
o Auxiliars d’infermeria

Els serveis públics d’ocupació EURES de Catalunya (SOC, Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya) i Baden-Württemberg (ZAV, Zentrale Auslands- und Fachvermittlung)
valoraran el teu perfil i podràs optar a la subvenció de l’aprenentatge d’alemany, en
cursos intensius, al Goethe Institut de Barcelona amb l’objectiu d’incorporar-te en un
lloc de treball a la regió alemanya un cop assolit el nivell B2 de llengua alemanya.
No és necessari, per tant, tenir coneixements previs de llengua alemanya.
Pots accedir a tota la informació mitjançant aquest enllaç: http://bit.ly/2pyT4LZ

Si hi estàs interessat/da cal que enviïs el teu CV
i carta de presentació (format Europass)
al correu electrònic mobilitat.cat-bw@gencat.cat
abans del proper 16 de juliol de 2017.

