EN QUÈ CONSISTEIX
LA SUBVENCIÓ?
Curs intensiu d’alemany a Humboldt
(Barcelona) + examen telc nivell B1.
Training intercultural.

EN VOLS SABER MÉS?
Escriu a:
proyectoalemania@humboldt.es

NO HO DEIXIS ESCAPAR!

Traducció del teu CV i del teu Diploma
d’estudis de l’espanyol a l’alemany.
Beca per al viatge i mudança.
Curs d’alemany a Alemanya subvencionat.
Tutorització i seguiment durant l’estada
a Alemanya.
És un projecte subvencionat per la ZAV (Agència
federal del Treball d’Alemanya), la Cambra de
Comerç de Barcelona i el Fons Social Europeu.

SALARI

FP DOBLE TITULACIÓ
REMUNERADA
DOTIS 14.O
2021
#LEBEN #ARBEITEN
#LERNEN IN DEUTSCHLAND

Remuneració de mínim 1.150€ bruts/ mes
durant els 9-14 mesos de Formació
professional a Alemanya*.
* Educadors infantils mínim de 1.600€ bruts/ mes.

Beca de mínim 2.300€ durant el
període de pràctiques.
Després de la formació, i un cop obtinguda
la Titulació Alemanya, possible contractació
per part de la teva empresa formadora o
d’altres amb un salari entre 2.000€ i 2.400€
bruts/ mes.

Humboldt - Business Communication Training

Humboldt - Business Communication Training
Humboldt Business Communication Training

REQUISITS PARTICIPANTS
Tens entre 18 i 29 anys.
El Títol de FP Grau Superior o Mig o certificat professionalitat nivell 3i vols obtenir el
Títol de la FP Alemanya en 9-14 mesos.
Nacionalitat espanyola o d’un país de la UE.
Ets una persona oberta, motivada, i interessada en aprendre, viure i treballar a Alemanya.

ON?
HUMBOLDT BUSINESS
COMMUNICATION TRAINING
Des de 1986 formant professionals per a la comunicació global.
Des de 1993 hem organitzant projectes de mobilitat
professional amb Alemanya.
Entre 2013 i 2020 més de 700 joves han participat
en els nostres projectes de mobilitat.

FASES
JUNY - AGOST 2021

Sessions informatives i entrevistes de
selecció amb els partners i empreses
d'Alemanya.
SETEMBRE 2021 - MAIG 2022

Curs intensiu d'alemany i intercultural,
+ examen oficial telc B1, a Barcelona.
DE MAIG A JUNY 2022

Introducció i pràctiques de 6 setmanes.
JULIOL 2022

Inici Any de Formació / Treball per a
l'homologació de la Doble Titulació.
Curs extensiu d'alemany a Alemanya.

OFERTES

Durant tot el projecte els partner alemanys
s'encarreguen de el seguiment dels participants. Això inclou el contracte de formació,
oferta d'allotjament, gestió de documentació,
organització del curs d'alemany i
activitats diverses per a la integració.

Desenvolupament d'Aplicacions Web / Administració de
Sistemes Informàtics en Xarxa / Desenvolupament
d'Aplicacions Multiplataforma / Desenvolupament de
Projectes d'Instal·lacions Tèrmiques i Fluids / Muntatge i
Manteniment d'Instal·lacions de Fred, Climatització i
Producció de Calor / Mecatrònica Industrial / Manteniment Electromecànic / Soldadura i caldereria / construccions mecàniques / Cuiners / Educació infantil I molts
oficis més ...

