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FITXA TREBALL A EUROPA
ENTITAT
Portal Tu Europa

INFORMACIÓ ÚTIL
Tu Europa - Treball i jubilació en la Unió Europea
Portal de la Comissió Europea amb informació per a viure i treballar a Europa (residència, buscar
treball, drets, impostos, prestacions, jubilació, etc.
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm

Ministeri d’AAEE,
Unió Europea i
Cooperació

Hablamos de Europa
Portal en Internet per a informar als jovens dels programes de formació i empleo financiats per l’UE.
http://www.hablamosdeeuropa.es/

Secretaría d´Estat
d’assumptes
europeus
IVAJ

L'IVAJ no gestiona cap programa d’ocupació en l'estranger.

XARXA EURES

Xarxa Eures
Portal europeu de la mobilitat professional, finançat per la Comissió Europea.
En la Comunitat Valenciana està recolzat pel Servei Valencià d'Ocupació i Formació – LABORA i
compta amb tres Consellers Eures, un en cada província.
Per a participar en esta iniciativa cal tindre un nivell d'idioma que permeta mantindre una entrevista per
telèfon.
http://www.labora.gva.es/va/trabajareneuropa
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
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Ministeri de
Mobilitat internacional – Informació per a treballar en l'estranger, abans de viatjar, durant i després.
Treball, Migracions
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/index.htm
i Seguretat Social Secretaria d’Estat Ciutadania espanyola en l'exterior. Cens electoral, adreces d'Ambaixades i Consolats, legislació
sobre nacionalitat, el vot, assistència sanitària, prestacions a retornats i a desplaçats per la Guerra Civil,
de Migracions
etc.
http://www.ciudadaniaexterior.mitramiss.gob.es/es/index.htm
Conselleries i Seccions d'Ocupació i Seguretat Social
d'Espanya en l'exterior...

en les Missions Diplomàtiques permanents

http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/
El ministeri té webs amb informació, consells i ofertes d'ocupació de 6 països europeus i EUA.
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/websempleo/index.htm
Programa
Eurodysee
Conselleria
d’Hisenda i Model
Econòmic

PRÀCTIQUES EN UNA EMPRESA EN UN ALTRE PAÍS EUROPEU
El Programa Eurodysee està promogut per l'Assemblea de Regions d'Europa. Facilita una formació
lingüística i un període de pràctiques en empreses per a joves menors de 30 anys que tinguen una
qualificació professional (FP, Diplomatura o Llicenciatura).
http://www.hisenda.gva.es/va/web/financiacion-y-fondos-europeos/economia-infogeneral-eurodisea
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1284
Tfn. 0034 961 206 859 Mail: eurodisea@gva.es
http://www.eurodyssee.eu/es/traineeship-offers/region-page.html?region=413

Beques
Tenen com a finalitat principal la formació i la especialització professional. També pràctiques sobre
d’Internacionalitzac diferents aspectes en la internacionalització de l’empresa a la Comunitat Valenciana.
ió IVACE
http://www.ivace.es/index.php?lang=ca&Itemid=100442
INTERNACIONAL
Beques de la
Comissió Europea

Beques per a realitzar pràctiques laborals en els Serveis de la Comissió Europea (Brussel·les i
Luxemburg) per a graduats universitaris.
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- CE

https://ec.europa.eu/stages/about_en

Altres programes
de pràctiques en
països/institucions
estrangers

Gran nombre d'institucions europees oferixen esta possibilitat, com per eixemple l'Alt Comissionat de
l'ONU, Consell d'Europa, Consell de la UE, etc. Pot consultar-se un llarg llistat amb links en la web del
SeDi-UV
http://www.uv.es/uvweb/estudiants_UV/ca/practicas-externas/practicas-curriculares/
presentacion-1285852889858.html
Pràctiques en el Banc Europeu d'Inversions
Les pràctiques es realitzen en els departaments del Banc Europeu d'Inversions, amb seu a Luxemburg i
estan destinades a persones que provenen de la Universitat i del sector privat. Tenen una duració d'un a
cinc mesos, en funció de les necessitats dels departaments del BEI.
http://www.eib.europa.eu/

Portal Europeu de
la Joventut

Informació dirigida als joves sobre treball, estudis, voluntariat, viatges i més en la UE, aquest portal va
ser engegat per la Comissió Europea juntament amb la xarxa Eurodesk. La persona interessada pot
enviar preguntes a través d'un formulari i responen en tres dies.
Accés a links per a treballar en els diferents països de la UE
https://europa.eu/youth/EU_es

Au-Pair

Recurs gratuït per a Au-Pair en UK, França, Espanya i Alemanya
http://www.europa-pages.com/au_pair/index.html
http://www.au-pair-box.com/html/span/vorteil.shtml
www.findaupair.com

Portal Anywhere
Anywork

Recursos sobre la busca d'ocupació en tot el món amb links molt interessants.

Portal Workaway

https://www.workaway.info/index-es.html

Portal de la
joventut d’Euskadi

Informació sobre mobilitat a Europa: treball, pràctiques, voluntariat, estudiar.

http://www.anyworkanywhere.com/index.html
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http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-50720/es/
Oficina Europea de Treballar en les Institucions Europees
Selecció de
Oportunitats de treball en les institucions europees (permanent, temporal, pràctiques…)
Personal - EPSO
https://europa.eu/european-union/about-eu/working_es
http://europa.eu/epso/index_es.htm
Currículum
Europeu

EUROPASS
El ”Currículum Vitae” europeu i el Passaport de Llengües.
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

Season workers

Portal per a buscar treball temporal: treball d'estiu, en estacions d'esquí, d'esports a l'aire lliure, anys
sabàtics de treball voluntari, ensenyar anglés.
http://www.seasonworkers.com/

Treball en granges WWOOF es una associació sense ànim de lucre que es crea arran de la col·laboració amb diferents
associacions internacionals i que pretén servir als voluntaris i granges o pobladors rurals que treballen
principalment amb mètodes ecològics i sostenibles.
https://wwoof.es/
https://wwoof.net/
Treball en vaixells
de luxe

Informació sobre ocupació en vaixells de luxe.

Ski Jobs

Portal per a la cerca d'ocupació en estacions d'esquí.

http://www.cruiseshipjob.com/
https://www.seasonworkers.com/skijobs/

Treball a Irlanda
del Nord

Web de recerca d’ocupació a Irlanda del Nord.

Varis extranger

Oferix als emprenedors l’oportunitat d’aprendre d’un empresari amb més experiència que tinga una
PYME (xicoteta o mitjana empresa) en altre país de la UE i permet l’intercanvi d’experiències entre

Emprenedors/

http://www.jobcentreonline.com/JCOLFront/Home.aspx
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Ocupació

emprenedors i empresaris.
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=es
StudentJob es el portal de treball amb ofertes per a estudiants, graduats, práctiques, treball parcial o
treballs d´estiu.
http://www.studentjob.es/

Aprende anglés

Web per a aprendre anglés. Conté les agències que realitzen cursos d'idiomes, recursos online, ofertes
d'ocupació, etc.
http://www.aseproce.org/

Voluntariat

Web sobre voluntariat internacional. És també organització d'enviament dins del programa Erasmus+ CES.
http://www.sci-cat.org/
CES – Recerca d’organitzacions d’enviament, d’arribada i coordinació.
http://europa.eu/youth/volunteering

DRETS DELS TREBALLADORS ESPANYOLS EN LA UE
Desocupats

Tenen dret a viure en un país de la UE durant un ‘període raonable' de temps per a buscar un lloc de treball,
que és de sis mesos en la major part dels casos (però cal comprovar-ho en cada cas concret). Es pot
ampliar.
Pot seguir disfrutant-se, per un màxim de tres mesos, de qualsevol prestació per desocupació que s'estiga
rebent sempre que es complisquen determinades condicions. Contactar amb la Seguretat Social abans
d'eixir per a major informació i assessorament sobre els tràmits i formularis necessaris. Esta institució li
expedirà un formulari U2 amb el que podrà presentar-se com a demandant d'ocupació davant dels serveis
d'ocupació del país on busca treball. Si no es troba treball en aquest període, haurà de tornar al seu país
d'origen i inscriure's en els serveis d'ocupació abans de transcórrer tres mesos, a fi de salvaguardar el seu
dret a percebre allí el subsidi.
Pot inscriure's, sense necessitat justificar la residència, en les oficines d'ocupació, que hauran de prestar la
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mateixa ajuda que als demandants d'ocupació del país.
Treballadors

Qui treballa en un altre país de la UE té dret a residir en ell. Per a períodes superiors a tres mesos, este dret
dóna lloc a l'expedició d'un permís de residència de ciutadà d'un Estat membre.
Els ciutadans comunitaris poden accedir, sense restriccions de nacionalitat, a les ocupacions disponibles en
el sector privat. Encara que hi ha algunes excepcions, per eixa raó, la Unió Europea hi ha establit
mecanismes que permeten fer que es reconega la titulació i utilitzar-la en un altre Estat membre.
Tenen dret a gaudir de les mateixes prestacions socials que els ciutadans d'eixe país. No podran ser
exclosos per raons de nacionalitat, residència o qualsevol altra condició; per exemple, a préstecs sense
interessos per naixement d'un fill o a la percepció d'ingressos mínims, si els ciutadans nacionals tenen dret
a tals avantatges. També tindrà els mateixos drets que ells en matèria d’habitatge (com, per exemple, a
l'adjudicació de habitatges socials).
Cobertura de la seguretat social - S'està assegurat en el país en què es treballa.
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