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BEQUES ROLEX
PER INVESTIGAR
EL FONS MARÍ
Our World-Underwater Scholarship Society (OWUSS), juntament amb la companyia ROLEX,
convoquen les Beques Rolex per dur a terme investigacions sobre el món submarí. Per a aquesta
edició, hi ha previst atorgar tres beques dirigides a joves que estudiïn una disciplina relacionada
amb la temàtica.
Els requisits que cal complir són els següents:
Tenir entre 21 i 26 anys.
Comptar amb un alt nivell acadèmic però sense haver obtingut el títol de postgrau per a l'1
d'abril de l'any de la beca.
Demostrar fluïdesa en anglès.
Tenir certificació com a bus de rescat o equivalent amb un mínim de 25 immersions
registrades en els darrers dos anys.
Disposar d'una assegurança de salut adequada per la durada de la beca.
Presentar un formulari d'examen mèdic de busseig complet.
Aprovar un examen NOAA o un examen físic equivalent.
La durada de les beques és d'aproximadament un any i aquestes es duran a terme a Amèrica del
Nord, Europa i Australàsia amb l'acompanyament d'un/a coordinador/a durant les expedicions
científiques, inmersions, estudis de camp, pràctiques i fotografies submarines.
Si estàs interessat/ada a sol·licitar una d'aquestes beques, tingues en compte que el
finalitza el 15 de gener de 2023.
Més informació a

owuscholarship

termini
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BEQUES DE
FOTOGRAFIA
A NOVA YORK
L'organització Light Work ofereix un programa de beques de residències adreçades a artistes
d'arreu del món per dur a terme projectes fotogràfics a Siracusa, Nova York, als Estats Units.
El programa ofereix anulament entre 12 i 15 places perquè durant un mes fotògrafs i fotògrades
puguin treure el màxim partit als seus projectes a través del suport ofert per l'organització amb
relació a residències, publicacions, exposicions, laboratoris digitals i projectes artístics.
Per optar a una de les places, cal complir els següents requisits:
Tenir interès, formació o experiència en l'àmbit fotogràfic.
Dominar l'anglès.
Comprometre's a oferir alguna conferència als i a les estudiants locals.
S'ofereix una ajuda econòmica de fins a 5.000 $ per cobrir les despeses del viatge fins a Nova York
i l'estada a la ciutat durant el mes que dura el programa.
Si estàs interessat/ada a sol·licitar aquesta beca, cal tenir en compte que el termini finalitza l'1 de
juliol de 2023.

Més informació a

lightwork.slideroom.com
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PRÀCTIQUES DE
RECEPCIONISTA
A ITÀLIA
A través d'Eurodyssey s'està cercant una persona interessada a realitzar pràctiques com a
recepcionista en un hostel a Sardenya (Itàlia) per realitzar les operacions de check in i check out, i
donar informació i assistència als hostes i a les hostesses procedents de diferents països.
Requisits:
Tenir entre 18 i 35 anys.
Haver cursat l’educació secundària.
Tenir el nivell B2 d'anglès.
Mostrar habilitats personals i socials (empatia, cooperació, responsabilitat i organització).
Mostrar habilitats tecnològiques (ús del Sistema de Gestió de la Propietat, correu-e, ofimàtica i
xarxes socials).
Està previst que la jornada sigui de 30 hores a la setmana en horari flexible de 9 a 12 i de 17 a 19
hores. Durant el primer mes, la persona seleccionada rebrà un curs d'italià de 50 hores a Cagliari i
podrà allotjar-se de forma gratuïta. A partir d'aleshores, l'empresa l'ajudarà a trobar un allotjament
adequat tenint en compte que rep mensualment 750 €.
Les persones candidates seran entrevistades per l'empresa gestora de l'hostel entre el desembre de
2022 i el gener de 2023.
Si estàs interessat/ada en aquest lloc de pràctiques, inscriu-te a l’oferta a través del portal
d'Eurodyssey abans del 5 de desembre de 2022.
Més informació a

eurodyssey.aer.eu
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TREBALL EN
UNA PLANTA
TRITURADORA A
ESLOVÈNIA
Una empresa eslovena situada a Domžale està cercant una persona per desenvolupar tasques en
la fabricació de productes de cautxú i plàstic.
Les tasques previstes a realitzar són les següents:
Trituració de residus diaris de canonades de plàstic.
Classificació dels materials segons les necessitats.
Suport en la producció.
Utilització de carretó elevador per ajudar-se durant la jornada laboral.
Manipulació de diferents productes.
Els requisits demanats per accedir són:
Haver cursat l'educació secundària.
Tenir carnet de conduir B.
Es valorarà tenir coneixements en carretó elevador.
La jornada de treball és a temps complet (40 hores) i el tipus de contracte és fix a partir dels 6
mesos.
Si estàs interessat/ada en aquesta oferta de treball, inscriu-te a través del web de la xarxa Eures
abans del 4 de desembre de 2022.

Més informació a

ec.europa.eu
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TREBALL PER LA
TEMPORADA
D'ESQUÍ A
FRANÇA I SUÏSSA
Chatel Transfers cerca persones interessades a treballar com a conductors/es de trasllat entre el
resort i l’aeroport de Ginebra durant la temporada d’esquí 2022/2023 a França i Suïssa.
Entre les tasques previstes es troben la conducció dels minibusos i el manteniment tant pel que fa
al bon funcionament com a l'estat de neteja dels vehicles.
Els requisits demanats són els següents:
Comptar amb un passaport de la Unió Europea i/o un permís per treballar a França.
Tenir el permís de conduir.
Poder comunicar-se en anglès i en més idiomes europeus.
Tenir més de 21 anys.
Demostrar experiència professional conduint durant almenys dos anys o dues temporades.
Els contractes variaran de 24 a 35 hores per setmana més hores extres per un període entre
mitjans de desembre de 2022 i mitjans d'abril de 2023. A canvi, les persones seleccionades
obtindran un salari, formació, allotjament i l'uniforme.
Si estàs interessat/ada a treballar com a conductor durant l'hivern, inscriu-te a l'oferta com més
aviat millor a través de la plataforma Anywork Anywhere.

Més informació a

anyworkanywhere.com
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FORMACIÓ PER
PROFESSIONALS
PER CREAR
INTERCANVIS
JUVENILS A
IRLANDA
En el marc del programa Erasmus+, s'ofereix la formació per a professionals juvenils 'BiTriMulti' a
Dublin (Irlanda).
El projecte es desenvoluparà entre els dies 6 i 10 de març de 2023 amb l'objectiu de desenvolupar
les competències dels i les seves participants en la creació d'intercanvis juvenils del programa
Erasmus+.
Els requisits per participar són els següents:
Tenir més de 18 anys.
Exercir de professional juvenil, líder juvenil, gestor/a de projectes juvenils, mentor/a de
voluntariat i entrenador/a juvenil.
Residir en un país del programa Erasmus+ Joventut o d'un país soci veí de la Unió Europea.
Dominar l'anglès.
Respecte a les despeses derivades del projecte, l'allotjament i la manutenció estan cobertes,
mentre que el cost del transport serà reemborsat posteriorment.
Abans de presentar la sol·licitud cal contactar amb l'Agència Nacional del seu país de residència
sobre la possible quota de participació i altres informacions rellevants.
Si estàs interessat/ada en aquesta oportunitat formativa, inscriu-te per participar des de la web de
SALTO abans del 21 de novembre de 2022.
Més informació a

salto-youth.net
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VOLUNTARIAT
DEL COS
EUROPEU DE
SOLIDARITAT A
FRANÇA
L'associació Mundus cerca una persona voluntària amb residència a Espanya per participar en el
projecte del Cos Europeu de Solidaritat 'Cherbourg, Europe, Mobility and Youth' de l'organització
francesa Maison Pour Tous Léo Lagrange.
Des del 15 de febrer i fins al 15 d'agost de 2023, la persona seleccionada realitzarà tasques a
l'organització, situada a Cherbourg-en-Cotentin (França), relacionades amb l'educació no formal
d'adolescents a través d'activitats en clubs juvenils i a les escoles.
Per participar cal complir els següents requisits:
Tenir entre 18 i 30 anys.
Mostrar-se motivada, creativa, amb ganes de ser útil per a la comunitat i a l'organització, i amb
capacitat per treballar en equip.
Comptar amb un nivell mínim de francès.
El programa cobreix les despeses derivades del projecte: transport, curs de l'idioma, allotjament i
manutenció. Així, la persona voluntària tindrà la seva pròpia habitació amb bany privat al Foyer des
Jeunes Travailleurs i accés tant al seu restaurant a preus reduïts com a la cuina de l'organització.
Si estàs interessat/ada en aquest voluntariat, omple el formulari d'inscripció i adjunta el teu CV i
carta de motivació (tots dos en anglès) abans del 2 de desembre de 2022.

Més informació a

asociacionmundus.com
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FER D'AU-PAIR
ALS ESTATS
UNITS
Culture Care Au Pair, reconeguda com l'organització d'au-pair més important dels Estats Units,
ofereix l'oportunitat a joves d'arreu del món de sortir de la seva zona de confort i viure una
experiència a l'estranger a través de la convivència amb una família estatunidenca.
El o la jove participant s'haurà de comprometre a tenir cura dels fills i filles de la família en
qüestió durant un any, per la qual cosa se li requereix interès, coneixements i/o experiència en el
tracte amb infants i un nivell bàsic d'anglès.
Les condicions del programa són les següents:
Rebre allotjament i manutenció de forma gratuïta,
Cobrir les despeses derivades dels passatges aeris d'anada i tornada.
Guanyar un salari setmanal mínim de 195,75 $.
Obtenir vacances pagades dues setmanes i la possibilitat de viatjar un mes en acabar l'estada.
Aconseguir fins a 500 $ per un curs acreditat als Estats Units.
Si estàs interessat/ada a treballar com au-pair, crea el teu perfil a la pàgina web de l'organització
per començar a buscar famílies amfitriones.

Més informació a

culturalcare.world

TACC NEWS

11

L'exhibició resulta d'implementar
una nova metodologia per part de
joves LGBTIQ+ del municipi en el
marc d'un projecte Erasmus+, que
també han posat en pràctica joves
del col·lectiu a Lisboa i Nàpols.
La presentació va tenir lloc a
l'equipament juvenil Torre Bassas, on
també s'han dut a terme durant les
sessions prèvies de formació als i les
joves de la mà de la mà d'una
fotògrafa professional i voluntària del
Cos Europeu de Solidaritat a l'entitat.

INAUGUREM L'EXPOSICIÓ
FOTOGRÀFICA SOBRE DIVERSITAT
SEXUAL 'LET ME KNOW' A RUBÍ

L'exposició reivindica la necessitat
d'espais més segurs per a la
comunitat i la visibilització de la
diversitat afectiva, sexual i de gènere.

Més informació a
taccbcn.com

L’onzena
edició
del
projecte,
emmarcada en l’Agermanament de
l’Ajuntament de Sabadell amb el
poble sahrauí, ha permès conèixer
l’impacte de la pandèmia i adaptar
la intervenció a les necessitats reals.
Una comissió sociosanitària ha
desenvolupat la seva tasca del 23 al
29 d’octubre als camps situats a
Algèria amb la salut mental, la
perspectiva
de
gènere
i
l’art
comunitari com a eixos principals.
Així, hi han participat de l'expedició
tant professionals sanitàries de
l’Hospital Parc Taulí com joves de la
ciutat dels àmbits socioeducatiu,
artístic i audiovisual.

Més informació a
taccbcn.com

ES REPRÈN LA BAIXADA ALS
CAMPS DE REFUGIADES
SAHRAUÍS A TINDOUF

«UN BON VIATGER
NO TÉ PLANS FIXOS
NI LA INTENCIÓ
D'ARRIBAR»
LAO TSE

