Estudis i formació : Pràctiques al Banc Central Europeu per
titulats universitaris
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet
Organitza: Altres
Tipus entrada al calendari: Estudis i formació
Temàtica activitat del calendari: BCE, Economia, Pràctiques, Universitaris, finances, joves
Dates de realització

Del dimecres 30 de gener de 2013 al diumenge 31 de març de 2013
Descripció

El Banc Central Europeu ofereix pràctiques a Frankfurt per a:

Titulats universitaris en Economia, Dret o Traducció
Poden optar a aquestes pràctiques aquells estudiants que hagin acabat els estudis superior
en àmbits com Economia, Finances, Estadística, Administració d’Empreses, Dret, Recursos
Humans o Traducció.

Titulats en Economia que desitgin matricular-se a un programa de màster o
doctorat
Poden optar a aquestes pràctiques economistes titulats, joves i prometedors, que tinguin la
intenció de matricular-se en un programa de màster o doctorat en Economia o en un camp
afí en una universitat de prestigi internacional.

Titulats en Economia, finances o Administració d’Empreses
Poden optar a aquestes pràctiques els titulats recents en Economia, Estadística, Finances,
Administració d’Empreses o en àmbits connexos.

Doctorats interessats en la banca central
Poden sol·licitar aquestes pràctiques els joves titulats recentment de postgrau,
preferiblement de doctorat, i que tinguin interès en l’activitat dels bancs centrals.
La duració de totes aquestes pràctiques és d’entre 3 i 6 mesos, excepte aquelles destinades
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a doctorats que tindran una duració de 2 anys.
La dotació econòmica depèn de les funcions i les qualificacions de cada practicant, però
oscil·la entre els 850 i 1.700€ al mes. En el cas dels doctorats la dotació econòmica està
per especificar.
La convocatòria ja està oberta i ho estarà fins el 31 de març de 2013.
Per realitzar la sol·licitud pots emplenar el formulari que trobaràs al registrar-te aquí.
Públic objectiu:
Joves amb una titulació universitaria en els camps requerits.

Localització i contacte
Telèfon: 00 800 6 7 8 9 10 11
Informació addicional: http://europa.eu/
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

https://barcelonesjove.net/node/61322
Data del document:

30.01.2013
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