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Vols formar-te i treballar a Alemanya?
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Si t’estàs plantejant marxar a l’estranger a la recerca d’una oportunitat laboral o de formació, no et pots
perdre aquesta proposta. En el marc del programa MobiPro-EU, i amb l’objectiu de fomentar la mobilitat entre
els joves, t’oferim la possibilitat de sortir d’una situació d’estancament de la mà d’una oportunitat a
Alemanya amb la que podràs:

Aprendre alemany
Formar-te professionalment mitjançant el sistema d’FP Dual
Realitzar pràctiques laborals remunerades en una empresa alemanya durant almenys 2 anys
Incrementar les teves possibilitats d’accedir al mercat laboral alemany una vegada finalitzat el procés

Què és el programa MobiPro-EU i com funciona?
Desenvolupat pel ministeri d’Afers Socials i Ocupacionals del govern d’Alemanya, el Programa MobiPro-EU
s’impulsa amb el propòsit de fomentar la mobilitat europea entre els joves mitjançant els programes de
formació professional dual alemanys. La iniciativa neix fruit de la mancança de personal qualificat registrada en
molts sectors professionals del mercat laboral del país germànic. A més, es tracta també d’una oportunitat
adreçada al col·lectiu juvenil espanyol, atesa la situació en la que es troba el mercat de treball al nostre país. El
programa incrementa les possibilitats d’inserció laboral de molts joves aturats i els hi proporciona formació
professional i lingüística (totalment subvencionada). MobiPro-EU funciona a través de l’Agència Federal
d’Ocupació Alemanya i el seu Servei de Contractació Internacional (ZAV).

En què consisteix la Formació Professional Dual a Alemanya?
Es tracta d’un model que ofereix formació professional tant a nivell teòric com pràctic. Així, els participants en
aquests programes d’FP dual poden adquirir competències bàsiques i específiques relacionades amb un sector
laboral (en una escola) i, alhora, posar en pràctica els coneixements apresos mitjançant la realització de
pràctiques professionals (en una empresa). En moltes ocasions les empreses formen als joves amb l’objectiu
d’oferir un contracte després de la formació. Pel que fa a la durada de la FP Dual, aquesta acostuma a
realitzar-se entre 2 i 3 anys i mig.

Quins requisits hi ha per accedir a aquesta oportunitat i què ens ofereix?

Joves entre 18 i 35 anys
Estar en situació d’atur
Disposar del títol de l’ESO (com a mínim, també poden participar joves amb estudis superiors)
Disponibilitat de marxar a viure a Alemanya durant almenys un període de 2 anys
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Per que fa al que ens ofereix:

Finançament d’un curs d’alemany en el país d’origen
Ajut per cobrir les despeses de viatge a l’hora de realitzar una entrevista laboral a Alemanya
Ajut per cobrir les despeses de viatge a Alemanya a l’hora de realitzar les pràctiques i la formació
Subsidi per cobrir les despeses de manutenció durant les pràctiques i la formació (818€ al mes) + 2
viatges al país d’origen a l’any

En quines professions puc formar-me mitjançant aquesta oportunitat? (Sectors)

Hostaleria i alimentació (cuiner/a, forner/a, pastisser/a, cambrer/a, etc.)
Imatge Personal i Neteja (perruquer/a, òptic/a, professional de neteja, etc.)
Mecànica, Instal·lacions i Fabricació (mecànic/a, tècnic/a en electrònica, instal·lador/a, etc.)
Fusta, Pintura i Jardineria (pintor/a de vehicles, fuster/a, jardiner/a, etc.)

Quan es realitza el procés de selecció i com puc accedir-hi?
Actualment hi ha una convocatòria en marxa, doncs la formació professional dual acostuma a iniciar-se als
mesos d’estiu; així, la formació prèvia comença normalment als mesos de maig i juny.
Si estàs interessat en marxar a Alemanya a formar-te i treballar, nosaltres t’ajudem. Els i les joves interessats
en participar en el programa han de seguir els següents passos:
Inscriure’s en aquesta oferta [1] abans del 17 de maig de 2013. Per poder inscriure’s cal estar donat d’alta com
a usuari i tenir emplenats els apartats de Dades Personals i Dades Laborals. És IMPRESCINDIBLE tenir pujat el
CV a l’apartat de Dades Laborals.
Si considerem que la vostra candidatura s’adapta al perfil del programa, us ajudarem a iniciar aquest tràmit. Si
supereu la preselecció, podreu realitzar un curs d’alemany a Barcelona (4h diàries) durant els mesos de maig i
juny, com a preparació prèvia. La FP Dual i les pràctiques laborals comencen als mesos de juliol i agost.

Quant costa?
Com es tracta d'una subvenció estatal que dóna el govern alemany, l'experiència és gratuïta. Tant la formació
com les despeses econòmiques que es generen durant els trasllat per fer les entreistes estan subvencionats pel
programa. Cal tenir present, però, que s'ha d'avançar un 10% del curs d'alemany que es realitza a Barcelona
(150€); aquests diners es torna als beneficiaris en acabar els dos primeros mesos del curs.

Si necessito més informació?
Podeu sol·licitar més informació sobre aquesta oportunitat a través dels mails i telèfons:

Nadine Rutow | nrutow@barcelones.cat [2] / 93 385 05 50
Blanca Sánchez | bsanchez@barcelones.cat [3] / 93 483 29 67
Si teniu problemes amb el procés de donar-vos d’alta al web www.barcelonesjove.net [4], contacteu amb
comunicaciojove@barcelones.cat [5] o truqueu al 93 567 97 51

Etiquetes: Alemanya [6], convocatòria [7], estudiants [8], formació [9], formació professional [10], mobilitat
europea [11], ofertes de treball [12], treball [13], Treballar a l'estranger [14]

Page 2 of 3

Links:
[1] http://www.barcelonesjove.net/info/agenda/pr%C3%A0ctiques-laborals-remunerades-alemanya-fp-dual-%E2
%80%93-programa-mobiproeu-inscripcions-fins[2] mailto:nrutow@barcelones.cat
[3] mailto:bsanchez@barcelones.cat
[4] http://www.barcelonesjove.net
[5] mailto:comunicaciojove@barcelones.cat
[6] https://barcelonesjove.net/tags/Alemanya
[7] https://barcelonesjove.net/tags/convocatòria
[8] https://barcelonesjove.net/tags/estudiants
[9] https://barcelonesjove.net/tags/formació
[10] https://barcelonesjove.net/tags/formació professional
[11] https://barcelonesjove.net/tags/mobilitat europea
[12] https://barcelonesjove.net/tags/ofertes de treball
[13] https://barcelonesjove.net/tags/treball
[14] https://barcelonesjove.net/tags/Treballar a l&#039;estranger

Page 3 of 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

