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TREBALL PER INFERMERES I INFERMERS A HOLANDA 
 
NedioCare, una empresa de selecció de personal sanitari, ha publicat a través del SEPE una convocatòria on 
busca infermeres i infermers per treballar a Holanda. 

En total, hi ha disponibles 15 llocs de feina per treballar en geriàtrics del país de les tulipes. 

Entre les funcions principals a dur a terme, seran les pròpies de la professió dins l'atenció d'ancians. 

S'ofereix un contracte indefinit a jornada completa (36 h). Els primers 3 mesos de contracte a Holanda es 
realitza un curs intensiu d'idioma. El salari serà de 1.835 € bruts / mes. Un cop assolit el nivell B1 de 
neerlandès el sou passa a 2.460 € bruts / mes. 

L'empresa proporciona allotjament (450 € / mes) i suport a les gestions d'instal·lació, nombre fiscal, 
assegurança mèdica, compte bancari, etc . 

Si estàs interessat/ada en aquesta convocatòria, has d'enviar el teu CV i còpia del títol a trabajo@nediocare.nl 

 

Més informació a: 

https://trabajarporelmundo.org/enfermeras-para-trabajar-en-holanda/ 

 

 

TREBALL COM A FOTÒGRAF PER AQUEST ESTIU EN DESTINACIONS TURÍSTIQUES 

Photo Vision, una empresa italiana que treballa en les destinacions turístiques més famoses del món, ha 
publicat una convocatòria on està seleccionant joves brillants i dinàmics interessats a aprendre i treballar com 
a fotògrafs en destinacions turístiques. 

Si t'agrada la fotografia i vols passar l'estiu en un dels destins que proposen (Eivissa, Grècia, Sardenya, 
Sicília, Calàbria, Publia, Campània i Abruzo), aquesta és una bona oportunitat per guanyar experiència, 
conèixer noves persones, i com no, millorar les teves habilitats amb la càmera. 

A més, no necessites tenir experiència prèvia per sol·licitar un dels llocs oferts.  

L'empresa ofereix un entrenament previ gratuït, menjar i allotjament, salari fix més percentatge sobre les 
vendes, SLR professional i possibilitat de creixement professional. 

 

Més informació a: 

https://trabajarporelmundo.org/fotografos-para-trabajar-este-verano/ 

http://photovision.strikingly.com/ 
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TREBALLAR COM A BLOGGER DE VIATGES 

 

Best Job in Turkey (El millor treball a Turquia) és un projecte de turisme on es troben seleccionant a persones 
per treballar com a blogger de viatges i donar visibilitat a les regions d’Ortaca, Dalyan i Sarigerme, Turquia. 

El projecte està seleccionant persones per viatjar i viure durant un mes en aquestes regions turques. La 
persona seleccionada, viurà una experiència única durant aquest mes a Turquia. 

L'allotjament i el menjar va a càrrec del projecte. A més, al final del projecte s'ofereix una dotació de prop de 
5.500 euros (30.000 tl). 

El viatge es durà a terme entre el dia 1 d'agost i el 31 del mateix mes. Els participants han de tenir 
disponibilitat per viatjar en aquestes dates. 

La persona seleccionada per dur a terme aquest projecte, viatjarà pels diferents llocs turístics; hotels, 
restaurants, bars, destinacions històrics ... i haurà de compartir la seva experiència a les xarxes socials. 

Els i les participants seleccionats hauran de viatjar, menjar, dormir bé i realitzar totes les activitats turístiques 
possibles. 

El termini de sol·licituds acaba el 14 de juliol. 

 

Més informació a: 

https://bestjobinturkey.com/?lang=en 
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PRÀCTIQUES PROFESSIONALS DEL CONSELL D’EUROPA PER A TRADUCTORS/ES A 
ÀUSTRIA 

 

El Centre Europeu de Llengües Modernes d'Àustria, posa en marxa una convocatòria de pràctiques 
professionals per a traductors/es i intèrprets. 

Si ets estudiant de traducció o ets aficionat a les llengües i vols realitzar unes pràctiques internacionals, 
aquesta és una bona oportunitat. 

Les pràctiques professionals per a traductors/es i intèrprets a Àustria tindran una durada de 6 mesos i es 
duran a terme a Graz, una ciutat austríaca, capital de l'estat federat d'Estíria. 

Entre les diferents funcions, els/les participants duran a terme tasques com: 

- Organització de reunions i esdeveniments. 

- Manteniment de la pàgina web. 

- Temes de finances i administració general. 

- Alguns temes de documentació i recerca. 

 

Hi ha dos terminis per sol·licitar aquestes beques: 

Per al període de pràctiques de juliol a desembre: finalitza el dia 28 de febrer. 

Per al període de pràctiques de gener a juny: finalitza el dia 31 d'agost. 

 

Més informació: 

https://trabajarporelmundo.org/practicas-profesionales-para-traductores/ 

https://www.ecml.at/Aboutus/Traineeship/tabid/1790/Default.aspx 
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BECA PER ACCEDIR A UN DOCTORAT A LA UNIVERSITAT DE BRESCIA (ITÀLIA) 

 

Si estàs pensant en estudiar un doctorat a l'estranger i Itàlia és un país que compleix les teves expectatives, 
pots plantejar-te aconseguir una de les beques de doctorat de la Universitat de Brescia per al curs 2018-2019. 

Els interessats i les interessades han d'accedir a estudis en els següents camps: Anàlisi d'Economia i Gestió, 
Dret Institucional i Empresarial, Enginyeria Civil i Ambiental, Cooperació Internacional i Matemàtiques, 
Enginyeria de la Informació, Enginyeria Mecànica i Industrial, Tecnologia per a la Salut, Genètica Molecular, 
biotecnologia i Medicina Experimental, Medicina de Precisió, Ciències Biomèdiques i medicina translacional. 

Les beques de doctorat són vàlides per un any i es renoven a condició que l'interessat o interessada hagi 
completat el programa dissenyat per l'any anterior. A partir del segon any, a cada estudiant se li atorgarà un 
pressupost per activitats de recerca a Itàlia o a l'estranger de no menys del 10% de la suma anual bruta de la 
beca. 

Les sol·licituds es poden presentar online fins el 3 d’agost de 2018. 

 

Més informació a: 

https://www.aprendemas.com/es/blog/becas/beca-para-acceder-a-un-doctorado-en-la-universidad-de-brescia-
en-italia-ciao-bella-80335 

https://en.unibs.it/university/calls-and-notices-students-and-graduates/call-competitive-examinations-research-
doctorate-courses 

 

BEQUES AL JAPÓ AMB CANON 

La Fundació Cànon Europa convoca 15 beques d'investigació al Japó. 

Cànon Foundation Europe és una institució que promou l'intercanvi cultural internacional, i en particular 
s'involucra en el desenvolupament de les relacions científiques entre Europa i Japó. Amb aquestes beques, 
estudiants japonesos poden investigar a Europa i estudiants europeus poden dur a terme investigacions al 
Japó. 

La beca cobreix totes les despeses de la recerca, i ofereix entre 22.500 a 27.500 euros anuals. La durada de 
les beques, serà de 3 fins a un màxim de 12 mesos. 

El termini per sol·licitar les beques finalitza el dia 15 de setembre de 2018. 

 

Més informació a: 

https://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/ 

https://forms.canonfoundation.org/register.php?_ga=2.8249202.1972030401.1526983211-
238022826.1526983211 
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BEQUES COMPLETES PER A “CERVELLETS” DE TOT EL MÓN A STANFORD 

El programa Knight-Hennessy Scholars ofereix ajudes per a qualsevol estudi de postgrau de les disciplines 
que s'imparteixen a la segona universitat més prestigiosa del món. 

Cada any, fins a 100 estudiants d'alt rendiment de tot el món reben fons complets per realitzar qualsevol títol 
de postgrau, inclosos els programes de màster, MBA i doctorat, així com tots els programes conjunts i graus 
dobles. Cada beca inclou la matrícula, manutenció, ajudes a la investigació i l'allotjament, a més de les 
despeses del viatge per al procés de selecció. 

Entre les disciplines disponibles es troben les de Dret, Negocis, Medicina, Enginyeria, Ciències i Humanitats, 
Educació, Ciències Mediambientals i Energètiques. La incorporació serà a la tardor de 2019. 

La data d'inscripció tanca el 12 de setembre de 2018. 

 

Més informació a: 

https://www.aprendemas.com/es/blog/becas/stanford-convoca-100-becas-completas-para-cerebritos-de-todo-
el-mundo-79973 

https://knight-hennessy.stanford.edu/ 

 

 

BEQUES PER ARTISTES I ACADÈMICS/QUES A HARVARD 

La nova edició del Programa de Beques Radcliffe Institute de la Universitat de Harvard ja està en marxa. 
Aquest any seleccionaran 50 artistes o acadèmics. 

La Universitat de Harvard busca nous residents per al Radcliffe Institute Fellowship Program. En total, el 
centre becarà 50 artistes i acadèmics/ques de qualsevol disciplina i de qualsevol professió dins de les àrees 
de periodisme, humanitats, arts, ciències i ciències socials. 

La universitat valorarà especialment els/les aspirants que puguin ser d'ajuda en els projectes que ja té en 
marxa com són els relacionats amb el cos humà, estudis relacionats amb les dones i els que puguin ajudar a 
millorar els recursos de la Biblioteca Schlesinger sobre la Història de les Dones a Amèrica. 

La data límit pels qui vulguin participar en projectes d'arts, humanitats i ciències socials és el 13 de setembre. 
Per als projectes a l'àrea de matemàtiques i ciències naturals el període s'estén fins al 4 d'octubre de 2018. 

 

Més informació a: 

https://www.aprendemas.com/es/blog/becas/harvard-lanza-50-becas-radcliffe-residentes-para-artistas-y-
academicos-80258 

https://www.radcliffe.harvard.edu/fellowship-program/how-apply 
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BEQUES INTERNACIONALS DE POSTGRAU A ALEMANYA 

 

La Fundació Heinrich Böll, una de les fundacions polítiques alemanyes vinculada estretament al Partit dels 
Verds alemany però independent d'aquest, cada any emet una sèrie de beques dirigides a estudiants 
universitaris/àries graduats/ades i estudiants de doctorat de totes les matèries i nacionalitats. 

Les beques estan disponibles tant per a estudiants alemanys com per a estudiants internacionals. 

Aquesta Fundació, que va ser creada el 1997, agrupa ciutadans intel·lectuals, científics, periodistes, artistes i 
activistes de moviments socials, ecologistes i feministes. Amb aquestes beques, busquen estudiants amb 
antecedents acadèmics excel·lents, que es comprometin social i políticament, i que a més tinguin un interès 
actiu sobre els valors bàsics de la fundació: l'ecologia i la sostenibilitat, la democràcia i els drets humans, 
l'autodeterminació i la justícia. 

El termini de sol·licitud és l'1 de març i l'1 de setembre de cada any. 

 

Més informació: 

https://www.boell.de/en/scholarships-application 

 

BEQUES FULBRIGHT PER A LECTORS D’ESPANYOL ALS ESTATS UNITS 

 

Ja està disponible la convocatòria de 14 beques Fulbright Foreign Language Teaching Assistants (FLTA) per 
participar com a lectors d'espanyol en el curs 2019/2020 en centres educatius d'Estats Units. 

Aquesta és una oportunitat per a complementar la formació professional i conèixer a fons la cultura nord-
americana a través de la realització d'un lectorat d'espanyol en una universitat o "college" nord-americà, 
alhora que s’estudien 2 o 3 assignatures. 

La durada de les beques Fulbright per a la realització d'aquest programa de lectors d'espanyol a Estats Units 
serà de 9 mesos. Les persones seleccionades rebran una dotació de 4.000$ més una ajuda complementària 
de part de la universitat en la qual se li assigni. Aquesta ajuda oferirà allotjament, manutenció, estipendi, 
assegurança mèdica, etc. 

Cal disposar d’un títol superior amb experiència laboral o formació acreditada en l'ensenyament d'idiomes, així 
com un bon nivell d’anglès, acreditable amb l’examen TOELF o ILTS. 

El termini per sol·licitar la convocatòria, finalitza el dia 16 de Juliol de 2018. 

 

Més informació: 

https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/lectores-de-espanol/2019-2020/1583/ 
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SVE DE CURTA DURADA A FRANCIA – SVE EN IDC 

 

Initiative et Developpement Citoyen està buscant voluntaris/àries pel seu projecte d'EVS a curt termini, que 
tindrà lloc del 01.09.2018 al 31.10.2018.  

Initiative et Developpement Citoyen és una cooperativa sense ànim de lucre que es basa en un petit poble del 
sud de França. Les activitats principals inclouen un càmping ecològic, obert als turistes d'abril a octubre, 
activitats d'educació ambiental, jardineria orgànica, activitats internacionals de mobilitat juvenil, com ara 
intercanvis juvenils i servei voluntari europeu, camps de treball, construcció verda, esdeveniments per a la 
comunitat local i molt més. Està situat en una zona molt rural amb poca connexió amb la ciutat més propera 
(Carcassona), a 18 km del càmping. 

 

Més informació: 

https://europa.eu/youth/volunteering/project/7285_en 

selection@lesjardiniersdelamobilite.fr 

 

SVE D’UN ANY A FRANÇA AMB NENS I NENES 

L’entitat francesa Association Jeunesse Bellevilloise (AJB, és a dir, Associació per a la Joventut de Belleville) 
busca un/a voluntari/ària per dinamitzar activitats d’animació en el temps lliure amb nens/es, adolescents i 
joves de Bellevigny, França,  

La ciutat de Bellevigny es troba a la Vendée (costa oest de França) i consta d’uns 6000 habitants. Es troba a 
10 km de La Roche sur Yon, amb 55000 habitants, 

La política de la Infància i Joventut del municipi pretèn dirigir als nens, nenes i adolescents cap a una certa 
autonomia, desenvolupant la seva sensibilitat a la ciutadania i permetent-los tenir accés a una formació no 
formal. El municipi també vol obrir-los al món, a la ciutadania europea i guanyar-se de la diversitat cultural, 
sigui quina sigui l'edat de la persona. 

L’assistència del/de la voluntari/ària contribuirà als seus objectius, permetent el compliment dels nens, nenes i 
joves de la comunitat, la sensibilització als intercanvis sobre cultura i llengua i promoure la mobilitat europea. 

Treballaràs a l'associació Jeunesse Bellevilloise (AJB, és a dir, Associació per a la Joventut de Belleville) que 
s’encarrega dels nens i de les nenes després de l'escola, els dimecres i durant les vacances. 

 

Més informació: 

https://europa.eu/youth/volunteering/project/7241_en 

assojeunessebellevilloise@gmail.com 

http://www.ajb85.fr/ 



 

 

TALLER D’ART CULTURA I CREACIÓ 
930130256 

www.taccbcn.com 
veronica.peral@taccbcn.com 

 

SVE DE LLARG TERMINI A BRUSSEL·LES PER AMANTS DE LA MÚSICA MUNDIAL 

La millor manera de superar la distància entre els estudis i la feina és crear una experiència de treball 
rellevant a través d'un projecte voluntari significatiu. Actualment l’entitat belga Muziekpublique busca un/a 
voluntari/ària que vulgui passar entre 6 mesos i (preferiblement) un any amb Muziekpublique.  

Seràs membre d'un equip petit i dinàmic i estaràs immers en tot el món de la música del món. Aprendràs a 
treballar amb persones d'orígens i cultures molt diferents. Participaràs en diversos aspectes de l'organització 
com ara produir concerts, coordinar voluntaris i relacions públiques i comunicació. 

Muziekpublique realitza un ampli treball de fons per proporcionar una plataforma per a artistes talentosos que 
representin els culturals musicals de tot el món i que desmitgin les cultures a través de la música. També 
ofereixen un marc i suport per als i a les artistes perquè puguin mantenir la seva música viva i permetre que 
actuïn com a mediadors interculturals. 

Més informació: 

https://europa.eu/youth/volunteering/project/7217_en 

internationalprojects@taccbcn.com (entitat d’enviament / suport -> Taller d’Art, Cultura i Creació) 

greet@muziekpublique.be 

 

SVE A ÀUSTRIA: FORMES ALTERNATIVES D’APRENENTATGE – “MoMo” 

L'organització austríaca "Leben entfalten" està executant una escola anomenada "Mostviertler" i busca 
voluntaris/àries per unir-se a la Montessorischule "(forma curta: MoMo) per a nens i nenes d'entre 6 i 16 anys 
d’Amstetten, a la Baixa Àustria.  

A la MoMo no hi ha aules clàssiques per a tots els grups d'edat, ja que els nens i les nenes es divideixen 
bàsicament en dos grups principals: estudiants de primària (de 6 a 11 anys) i estudiants de secundària (de 11 
a 16 anys). 

El/la voluntari/ària donarà suport als/a les estudiants en el desenvolupament de les habilitats socials, assumir 
la responsabilitat de les seves accions, poder treballar en un equip, poder mostrar les seves pròpies emocions 
i respectar les emocions i les emocions dels altres. A part de les activitats escolars "ordinàries", hi ha sempre 
diferents tipus de projectes en progrés que formen part del programa escolar setmanal, des d’un projecte 
d’aus, a la fabricació de sabons, un projecte coral, preparació d'ungüents casolans, cuina saludable, tècniques 
d'artesania antiga, etc..  

Els/les voluntaris/àries podran veure i experimentar tots els aspectes d'aquest tipus d'escola i se'ls 
proporcionarà tota la informació de fons i el suport que necessiten.  

 

Més informació: 

natascha.stoeckl@ginner-sport.at 

Johannes.schroeer@jugendinfo-noe.at 

internationalprojects@taccbcn.com (entitat d’enviament / suport -> Taller d’Art, Cultura i Creació) 
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BECA PER REALITZAR UN VIATGE CINEMATOGRÀFIC A TANZANIA  

World Nomads ha publicat una beca per realitzar un viatge cinematogràfic a Tanzània, Àfrica. 

Amb aquesta beca, la persona seleccionada viatjarà a Tanzània durant 12 dies per capturar les millors 
imatges dels llocs i vida silvestre que fa d'aquest destinació un lloc d'aventures. 

Filmar a l'ombra de la Muntanya Kilimanjaro i explorar el paisatge amb els vilatans i les vilatanes per explicar 
històries de la comunitat, la sostenibilitat i el turisme en aquesta part única del món. 

La beca ofereix l'allotjament i els vols d'anada i tornada des de l'aeroport internacional més proper a Tanzània. 
Durant el viatge hi haurà un taller de postproducció sota la tutoria del realitzador professional Brian Rapsey. A 
més, s'ofereix equip per al rodatge, accessoris per al viatge Nomad i assegurança de viatges World Nomad. 

Els/les interessats/ades hauran de realitzar una entrevista documental de 3 minuts de durada, (en anglès o 
amb subtítols en anglès), realitzada a un aventurer o un viatger inspirador sobre algun dels seus viatges que 
giri entorn d'algun dels següents temes: coratge, amabilitat i/o acceptació. 

El termini per sol·licitar aquesta convocatòria finalitza el dia 10 de juliol de 2018. 

 

Més informació: 

https://www.worldnomads.com/create/scholarships/film/2018/  


