Beques i pràctiques estranger : Pràctiques a l'Organització
Europea per la Seguretat de la Navegació Aèria
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet
Organitza: Altres
Tipus entrada al calendari: Beques i pràctiques estranger
Temàtica activitat del calendari: Pràctiques a l'estranger
Dates de realització

Del dimarts 16 de juliol de 2019 al dissabte 31 de agost de 2019
Dates d'inscripció

Del dimarts 16 de juliol de 2019 al dissabte 31 de agost de 2019
Descripció

Cada any, EUROCONTROL, l’Organització Europea per a la Seguretat de la Navegació Aèria,
ofereix a més de 100 joves l’oportunitat d’aprendre dels seus experts i de treballar en els
nombrosos camps d’experiència d’EUROCONTROL: operatius, de negocis, de recursos
humans, de comunicacions, etc.
EUROCONTROL és una organització intergovernamental que compta amb 41 estats membres
i 2 estats d'acord global i treballa per aconseguir una gestió segura i perfecta del trànsit aeri
a tot Europa.
La seu de EUROCONTROL es troba a Brussel·les, Bèlgica i l'organització té oficines a
Maastricht, Països Baixos; Brétigny, França i Luxemburg.
Els sol·licitants han de:
- tenir una nacionalitat d’un dels estats membres d’EUROCONTROL o de l’ECAC;
ser estudiant d'educació superior, estudiant de doctorat o un jove graduat (en aquest cas, el
període de pràctiques hauria de començar als 12 mesos següents a la finalització dels seus
últims estudis);
- tenir l'edat segons la llei vigent a l'Estat de la vostra nacionalitat primària a la data d'inici
del període de pràctiques;
- tenir un domini excel·lent de l'anglès i / o del francès (escrit i verbal), els coneixements
lingüístics addicionals són un gran actiu (només calen pràctiques en anglès a Maastricht);
- estar aturat.
Podeu trobar les oportunitats aquí: https://jobs.eurocontrol.int/all-vacancies/
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