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Formació i pràctiques d’empresa en l’àmbit de l’hostaleria a Rostock
(Alemanya) | Sessió informativa i selecció de candidats: 15 de maig
(a Barcelona)

T’estàs plantejant la possibilitat de marxar a viure a un altre país? Concretament, a Alemanya? No ho facis a
l’aventura i aprofita les moltes oportunitats de formació i treball que ofereix el Govern alemany. A través
del Ministeri de Treball i Assumptes Socials d’Alemanya, l’Escola ABCHumboldt a Barcelona [1] ofereix 40 places
de formació professional retribuïda en diferents professions del sector de l’hostaleria: cambrers, pastissers,
cuiners, forners...
L’oportunitat s’emmarca dins del sistema de formació dual alemany. Recordem que aquesta fòrmula
combina formació a l’escola (competències bàsiques i específiques del sector professional) i pràctiques
d’empresa a una companyia alemanya. Es tracta d’una oportunitat que subvenciona el Govern alemany, per
això se subvencionen despeses de viatge, cursos d’idiomes, cursos d’integració, manutenció, etc.

A qui s’adreça aquesta formació?
A joves entre 18 i 30 anys
Que tinguin batxillerat, FP o equivalent (mínim ESO)
Es valorarà molt positivament els coneixements d’alemany previs a la formació

Què faig si m’interessa l’oportunitat?
Has de contactar amb l’Escola ABCHumboldt a través del mail proyectoalemania@abchumboldt.com [2], trucant
al 932375111 o adreçant-te a C/ Guillem Tell 27, 08006 Barcelona (Metro Fonatna, FFGC Plaça Molina). És molt
important que sol·licitis que et guardin una plaça a la sessió informativa que tindrà lloc el proper 15 de maig, a
les 10 del matí, a Barcelona.

Calendari de la formació
15 de maig | Sessió informativa i preselecció de candidats
Del 3 de juny al 5 de juliol | Curs intensiu d’alemany a ABCHumboldt, Barcelona (100% subvencionat)
8 de juliol | Selecció de candidats/es a Rostock (ajuda de 300€ per a les despeses de viatge)
Del 9 de juliol al 2 d’agost | Curs d’alemany intensiu a Rostock (100% subvencionat)
Del 5 al 27 de setembre | Pràctiques en empreses (retribuïdes fins a 818€ mensuals)
30 de setembre | Decisió del lloc de formació. Inici de la formació a Alemanya. Formació dual durant 3
anys (retribuïda fins a 818€ mensuals)

Més informació | proyectoalemania@abchumboldt.com [2]
Etiquetes: Alemanya [3], entrevistes de treball [4], formació [5], Idiomes [6], mobilitat europea [7], Mobilitat
Internacional [8], sessions informatives [9], treball [10], Treballar a l'estranger [11], trobar feina [12]
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