OFERTA LABORAL - ALEMANYA
Fundació BCN Formació Professional tornem a obrir el procés de captació i selecció de participants del
projecte Singular Compeuropa. El projecte de mobilitat grupal Compeuropa té l’objectiu de millorar
l’ocupabilitat i promoure la inserció laboral de persones joves graduades en formació professional a través
de:
Una formació lingüística en llengua alemanya (de nivell 0 a nivell B1).

• 5 visites a empreses de l’AMB.
• 10 activitats socials i culturals i cíviques.
• 1 tutoria individual al mes.
• Programa de pràctiques professionals de 6 setmanes a Alemanya.
• Contracte laboral de formació i aprenentatge del voltant de 12 mesos amb una empresa
alemanya.

• Homologació del títol català d’FP a Alemanya.
Les dates del projecte són:
DE FINALS D'ABRIL A AGOST 2022
Curs intensiu d’alemany (de nivell 0 a nivell B1).
Visites a empreses i activitats socials, culturals i cíviques.
D’AGOST A OCTUBRE 2022
6 setmanes de pràctiques professionals a Alemanya (beca total de 2.193€).
A PARTIR D’OCTUBRE 2022
FP Dual a Alemanya i homologació de la titulació d’FP catalana a Alemanya (de 9 a 15 mesos en
empresa, segons la titulació) (sou de 1.100 a 2.200€ bruts al mes, segons sector).
Els criteris de selecció són els següents:

▪ Tenir entre 18 i 29 anys.
▪ Disposar d’una nacionalitat de la UE.
▪ Estar motivat/da.
Disposar d’un dels següents cicles formatius:
Comerç i màrqueting
CFGS en Gestió del Transport i Logística
Informàtica i comunicacions
CFGM en Sistemes Microinformàtics i Xarxes
CFGS en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
CFGS en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
Instal·lació i manteniment
CFGS en Mecatrònica Industrial
Les persones joves interessades a participar han d’enviar a garantiajuvenil@fundaciobcnfp.cat la
següent documentació:
• CV en format Europass
• DNI/NIE escanejat.
• Certificat d’estudis escanejat, on constin totes les assignatures del cicle.
• Títol o resguard del títol del cicle escanejat.

