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T’agradaria treballar al Quebec? Sessions informatives del SOC (del
20 al 22 de març)
Fa unes setmanes el Govern de la Generalitat firmava un conveni de col•laboració amb el Quebec amb
l’objectiu de fomentar la mobilitat i l’experiència professional dels catalans a nivell internacional.
L’acord era fruït de l’interès mutu per part de ambdós governs d’aumentar la col•laboració instittucional i
mútua en l’àmbit econòmic i laboral.
A més d’aquest conveni, l’executiu també va acordar el suport a la internacionalització de les empreses
catalanes al Quebec i a la mobilitat de treballadors catalans a aquest país, tot fomentant la seva integració
socioprofessional.
Amb aquest objectiu, el Govern, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) [1], proposa un total de
quatre sessions informatives que es portaran a terme els propers 20 i 22 de març a la Casa del Mar
(C/Albareda 1-13) de Barcelona.
La formació s’adreça als treballadors (actius i desocupats) interessats en iniciar un procés de selecció per
treballar al Quebec. Cada sessió es realitzarà en funció de determinats perfils professionals, amb l’objectiu
d’ajustar el contingut de la formació a les necessitats específiques de cada lloc de treball ofert pel Govern del
Quebec.
Trobareu més informació sobre les xerrades a la pàgina del SOC, podeu realitzar la inscripció als cursos a través
d’aquest enllaç [2].

Sessió 1 | Dimarts 20 de març, 09.00 a 13.00h
Enginyeria i Ciències de la Salut
Sessió 2 | Dimarts 20 de març, 15.00 a 19.00h
Empresarials, Servei Financer, TIC
Sessió 3 | Dijous 22 de març, 09.00 a 13.00h
Construcció i Mecànica
Sessió 4 | Dijous 22 de març, 15.00 a 19.00h
General

*Actualització: S'han exhaurit totes les places disponibles per a les sessions
informatives programades per al mes de març. S'estan programant noves
sessions informatives que es portaran a terme el proper mes de juny. Més
informació [3]

Més informació | www.barcelonesjove.net [4]
Notícies relacionades | La Generalitat promou la mobilitat i l'experiència professional dels catalans mitjançant
un conveni amb el Quebec [5]
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Etiquetes: cursos [6], estranger [7], formació [8], treball [9]

Links:
[1] http://www.oficinadetreball.cat/socweb/opencms/socweb_ca/home.html
[2] http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/es/biq/paris/sesiones/index.php#hautdepage
[3] http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/ciutadans/orientacioTrobarFeina/Treb
alllar_al_estranger/Mobilitat_laboral_Quebec.html
[4] http://www.barcelonesjove.net
[5] http://www.barcelonesjove.net/noticies/la-generalitat-promou-la-mobilitat-i-lexperi%C3%A8ncia-professionaldels-catalans-mitjan%C3%A7ant-un[6] https://barcelonesjove.net/tags/cursos
[7] https://barcelonesjove.net/tags/estranger
[8] https://barcelonesjove.net/tags/formació
[9] https://barcelonesjove.net/tags/treball
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