Educació, form. i investigació : Educador/a infantil a
Alemanya
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet
Organitza: Altres
Tipus entrada al calendari: Educació, form. i investigació
Temàtica activitat del calendari: Alemanya, Berlin, Educació, estranger, feina, oferta
Tags: estranger, feina, ocupació, ofertes de treball a l'estranger
Dates de realització

Del dijous 26 de setembre de 2019 al dimecres 16 de octubre de 2019
Descripció

TITULACIÓ:
Qualsevol de les següents titulacions:
-

Mestre/a d'Educació Infantil
Mestre/a amb l'especialitat d'Educació Infantil
Tècnic/a Superior en Educació Infantil
Diplomat/ada en Treball Social
Diplomat/ada en Educació Social

IDIOMES:
- Alemany mínim nivell B1
- Anglès per a poder mantenir una conversa

CONDICIONS DE TREBALL:
Berlín busca professionals en l'àmbit de l'educació infantil per a nens de 0 a 6 anys en
guarderies. Hi ha fins a 20 llocs disponibles. T’ofereixen:
- Un curs d'alemany a Espanya fins al nivell B2 (segons el Marc Europeu Comú de Referència
per a les llengües). En cas necessari es realitzarà un test de nivell.
- Un curs d'idiomes extra-laboral gratuït a Berlín fins al nivell C1 (segons el Marc Europeu
Comú de Referència per a les llengües).
- Un contracte laboral com a professional en una guarderia, si has aconseguit almenys el
nivell B2 (d'acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües).
- Un salari d'acord amb la categoria professional exigida de 2.699,00 € bruts mensuals per a
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una ocupació a temps complet, segons la tarifa salarial del conveni (si has aconseguit
almenys el nivell B2).
- Suport en arribar a Berlín en qüestions com: on has d'inscriure't com a resident a Berlín o
quina institució és responsable de què.
- L'empresa s'encarregarà de dirigir el teu procés d'adaptació laboral, incloent una persona
de contacte permanent per a totes les qüestions relacionades amb el treball.
- Una activitat variada amb múltiples enfocaments pedagògics.
- Educació i formació contínua finançada per l'empresa.
- Suport per a la sol·licitud de reconeixement de la teva titulació espanyola a Berlín.
- Finançament dels costos del viatge.
- Viure a Berlín, una ciutat multicultural amb una àmplia comunitat hispanoparlant.
Per a més info, clica aquí.
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

https://barcelonesjove.net/node/82030
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