Pràctiques laborals : Pràctiques de la UE a Estònia, al
eu-LISA
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet
Organitza: Altres
Tipus entrada al calendari: Pràctiques laborals
Temàtica activitat del calendari: Pràctiques a l'estranger
Dates de realització

Del diumenge 1 de setembre de 2019 al dissabte 29 de febrer de 2020
Dates d'inscripció

Del dimarts 16 de juliol de 2019 al dimecres 31 de juliol de 2019
Descripció

L'Agència de la Unió Europea per a la Gestió Operativa de Sistemes Informàtics a Gran Escala
a l'Àrea de Llibertat, Seguretat i Justícia (eu-LISA) ofereix pràctiques remunerades per a
graduats universitaris recents que es troben al començament de la seva carrera professional.
Les pràctiques destinades als graduats universitaris estan destinades a permetre als
candidats complementar els seus coneixements amb les polítiques, activitats i procediments
de la UE, així com amb els de eu-LISA.
L'Agència dóna la benvinguda a sol·licituds de candidats amb antecedents relacionats amb
qualsevol de les activitats de l'Agència.
Experiència que es guanyarà:
- Coneixement de la UE: coneixement dels processos i polítiques de eu-LISA;
- Experiència pràctica: una oportunitat per participar en el negoci diari de eu-LISA;
- L'oportunitat de posar en pràctica els seus coneixements teòrics.
Qui pot sol·licitar?
Qualsevol nacional d’un dels Estats membres de la UE o països associats a Schengen amb:
- almenys tres anys (sis semestres) de cursos d’educació superior (estudis universitaris o
estudis equivalents a la universitat) o la titulació corresponent (mínim un grau o el seu
equivalent);
- almenys C1 coneixements en anglès, escrits i verbals;
- coneixement de Microsoft Office;
- coneixement de les polítiques / normes internacionals de seguretat i / o continuïtat de la
informació o normes i regulacions de la UE en aquest camp.

Més informació a: http://www.barcelonesjove.net
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Més informació a: https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

http://barcelonesjove.net/node/81836
Data del document:

16.07.2019
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