Pràctiques laborals : Pràctiques Federació de Joves Verds
Europeus
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
Tags: pràctiques a l'estranger
Dates de realització

Del diumenge 15 de setembre de 2019 al dissabte 15 de febrer de 2020
Dates d'inscripció

Del divendres 14 de juny de 2019 al dimarts 25 de juny de 2019
Descripció

La Federació dels Joves Verds Europeus ofereix una plaça de pràctiques professionals (a
temps complet, am horari flexible) per a donar suport a la Federació i al grup Verds/EFA al
Parlament Europeu en el seu treball.
Durada de les pràctiques: 5 mesos, des de mitjans de setembre de 2019 fins a mitjan
febrer de 2020 (dates exactes a acordar).
El treball consistirà en:
1) assistir un membre del personal del grup Verds/EFA al Parlament Europeu;
2) ajudar en la gestió i implementació diària del pla d'activitats de la Federació;
3) mantenir la relació entre el grup Verds/EFA i la Federació;
4) participar en l’organització d’esdeveniments i campanyes de la Federació;
Dotació: 1300 euros/mes.
Requisits:
- Ser estudiant (o graduat/da recent).
- Tenir assegurança de salut.
- Tenir un bon coneixement de l’anglès (tant escrit com oral); el coneixement d'altres
llengües es valorarà com un plus.
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- Coneixement general de la política europea i un fort interès per la política verda.
- Bones habilitats d’escriptura i informàtica.
- Disponibilitat per viatjar a l'estranger.
- Tenir iniciativa i capacitat de treballar de manera independent i sota pressió.
- Compromís amb els valors verds i l'experiència en l'activisme popular a través de la
participació o la pertinença a organitzacions membres de la Federació.
Si esteu interessats/des, envieu el vostre currículum i una carta de presentació (explicant la
vostra motivació i el vostre interès per aquesta posició) en un únic fitxer PDF per correu
electrònic a office@fyeg.org. A la vostra carta de motivació, indiqueu 3 àrees polítiques o
temes que us interessen especialment i que voleu seguir al Parlament Europeu. Aquí podeu
trobar una llista de temes sobre els quals treballa el grup Verds/EFA.
Termini de presentació de sol·licituds: dimarts, 25 de juny de 2019
Més
informació:
https://fyeg.org/news/call-intern-4?fbclid=IwAR1DkBVih6ONHOF7EAXmKdiB3lXjVIAqu_LsUaTI
6iemLjfpMaBfoencRHg
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

http://barcelonesjove.net/node/81582
Data del document:

14.06.2019
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