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Nou projecte de formació professional dual a Alemanya (Hamburg) |
Sessió informativa: 6 de maig a les 18h

La Cambra de Comerç de Barcelona, [1] el Consell de Cambres de Catalunya [2] i la Cambra de Comerç
d’Hamburg han signat un acord de cooperació amb l’objectiu de promoure la formació dual alemanya a
Catalunya. La iniciativa, que es difon a través de l’àrea d’Intercanvis Internacionals del SOC, s’impulsa amb el
propòsit de fomentar la mobilitat professional dels joves catalans i, alhora, donar una resposta a les
necessitats del mercat laboral d’Alemanya.
La formació professional dual alemanya [3] ofereix als joves l’oportunitat d’establir-se com a aprenents d’un
ofici, rebent formació pràctica per part de l’empresa i formació teòrica i transversal per part de
l’escola. Uns dels fets més destacables és que la relació entre l’empresa i l’alumnes s’estableix mitjançant un
contracte laboral retribuït. Airbus, Hochbahn o Haspa són algunes de les companyies que participen en aquest
programa [4].
Per conèixer quins són els perfils professionals que es requereixen, consulteu aquest enllaç. [5] En relació
als requisits [6] que han de complir les persones interessades en formar-se a Alemanya (Hamburg), aquests
són:

Tenir entre 18 i 35 anys
Ser ciutadà de la UE o Suïssa
Tenir coneixements d’angles (nivell A2) o d’alemany ( nivell A2)
estar disposat a viure a Hamburg durant un mínim de 3 anys

La cambra de Comerç de Barcelona organitza una sessió informativa el dia 6 de maig a les 18h. Les
persones interessades en assistir a la sessió informativa han d’omplir el formulari d’inscripció que es pot trobar
al següent web: http://fpdual.empresaiformacio.org/ [7]
En relació al calendari del procés, la preselecció dels candidats tindrà lloc durant el mes de maig, per part de
la Cambra de Comerç d’Hamburg i Bonn. La selecció dels candidats, per part de les empreses alemanyes, es
realitzarà posteriorment.

Si teniu més dubtes, contacteu amb:

Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya
AV. DIAGONAL 452-454, 08006 BARCELONA [8]
EMAIL: empresa@empresaiformacio.org [9]
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