
Treballar
A

l’Hivern
A

l’Estranger





CV i entrevistes

- CV Europass
 http://europass.cedefop.europa.eu 

- CV i cartes: Models per país 
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_em-
pleo/empleo_europa.html > país > “CV y Carta”

- CV, cartes i entrevistes: Model anglosaxó. 
www.prospects.ac.uk/cvs_and_cover_letters.htm 

- Entrevistes: Simulador en anglès: 
www.myinterviewsimulator.com

CURRICULUM VITEA



Abans de sortir
- Parelles lingüístiques / Tàndem
http://www.mylanguageexchange.com o http://www.meetup.com/cities/es/barcelona/language/ 
- Biblioteques municipals: recursos multimèdia 
- Cursos en escoles privades o públiques (Escola Oficial d’Idiomes)
- Cursos on-line: http://es.babbel.com
- Pàgines web d’aprenentatge i traducció gratis

http://www.bbc.co.uk/languages/index.shtml  http://www.flo-joe.co.uk/fce/students/
http://eleaston.com      http://www.ecml.at/interactive/forums.asp
www.wordreference.com     http://www.mylanguageexchange.com
http://www.meetup.com/cities

Hivern
www.ski-jobs.co.uk  
www.overseasjobcentre.co.uk/winterwork.shtml
www.jobs.natives.co.uk/ski_jobs/
www.skijobs4u.co.uk/skiaz.html

Feina en parcs temàtics: 
www.parquestematicos.org 
www.themeparkcity.com/EURO_index.htm 
http://disneylandparis-casting.com/en
http://disney.go.com/disneycareers/disneyland/
home
www.gardaland.it/en/jobarea/
www.legoland.de/en/About-LEGOLAND/
Work-at-LEGOLAND/

Hostaleria
www.eurohoteljobs.com
www.catererglobal.com
www.holidaybreakjobs.com
www.caterer.com  (Regne Unit)
www.fish4.co.uk (Regne Unit)
www.oscars.at 
www.hoteljobswop.com 
www.hotrecruit.com
www.resortjobs.com
www.campingjob.com
www.adventurejobs.co.uk
www.jobsabroad.com

 

Feina en creuers
www.cruiselinesjobs.com/

Treball amb nens: Campaments
www.campleaders.com  (EUA)
www.coolsummerjobs.com  (EUA)
www.issendai.com
www.pgl.co.uk (Regne Unit)
www.animateure.de (Alemanya)

Treball amb nens: Au-pair
Conviure amb una família i ajudar-los amb la 
cura dels infants i/o amb les tasques domèsti-
ques lleugeres a canvi d’allotjament, manutenció 
i, de vegades, una petita 
quantitat de diners
• A través d’agències. 
 Garantia: www.iapa.org 
• Per lliure: www.aupair-world.com
 http://www.carelikeme.com/ 



Altres recursos i suggerències
Portals generals i específics internacionals: www.jove.cat (treball > treball a l’estranger)
Agències de treball a l’estranger www.aseproce.org 
Treballar a una botiga, a un restaurant Fast Food (busca l’apartat “career” o “jobs” de les grans 
empreses) 
Portal Europeu de la Joventut http://europa.eu/youth (Buscar per país)
Empreses de Treball Temporal (Addeco, Manpower, etc)

Garantia Juvenil – TLN Mobilicat: Properament, en el marc de la Garantia Juvenil, sortirà l’oportu-
nitat de dur a terme pràctiques professionals a l’estranger a través de l’enviament per part d’enti-
tats no lucratives.

AIESEC: www.aiesec.org/spain (“Estudiantes”/ “Prácticas en el extranjero”). Diferents terminis al 
llarg de l’any. Es paga una quota. Les pràctiques són remunerades.

IASTE http://www.iaeste.es/. Per estudiants. Beques remunerades en funció de la beca escollida, 
però es garanteix un mínim estàndard que permet cobrir transport, allotjament i dietes. La durada 
mínima de la beca és de 6 setmanes i la màxima d’1 any.

Allotjament
Primers dies:
Albergs, hostals i hotels
www.booking.com
www.hostelworld.com
www.justlanded.com
www.hihostels.com

Allotjament a casa d’algú
De pagament: www.airbnb.com
Gratuït, amb intercanvi de sofàs: www.couchsurfing.org

Permisos de residència i de treball
Ciutadans de la UE, dret a treballar a tot l’Espai Econòmic Europeu.
Països de la UE: Passaport o DNI en vigor. Alguns països registre per treballar o estades de 
més de 3 mesos. 
www.europa.eu/eures > Vida y Trabajo
www.mae.es/embajadas Consolat espanyol del país de destí

Cobertura sanitària
Targeta Sanitària Europea: 
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/232000
Assegurança privada
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