
Treballar a Europa

XARXA EURES



EURES - European Employment Services, xarxa de col·laboració dels serveis públics 
d’ocupació en l’Espai Econòmic Europeu. 

• Objectiu: facilitar la lliure circulació de treballadors. 

• Servei públic i gratuït.

Què ofereix EURES als demandants

• Possibilitat de conèixer ofertes  transnacionals i d’exercir el dret a la lliure circulació  (Recerca d’ocupació) 

• Possibilitat de difondre la demanda a nivell comunitari (CV on line) 

• Informació general sobre: Seguretat social a l’espai comunitari, correspondència de qualificacions, mercat 
de treball, residència, impostos...

Altres serveis EURES

• Serveis a les empreses

• EURES transnacionals i transfronterers

• Projectes de cooperació i processos de selecció



 Les persones interessades a rebre informació sobre la Xarxa EURES poden dirigir-se a l’Oficina de 

Treball de la Generalitat que els correspongui per localitat o districte postal. Podran trobar la seva 

oficina de treball a través del cercador d’oficines de la pàgina web del Servei Públic d’Ocupació de 

Catalunya: www.oficinadetreball.gencat.cat

El personal de les oficines de treball del SOC els proporcionarà una primera atenció, i introduiran el 

seu CV i les dades necessàries per fer la intermediació laboral a Europa: extensió de la demanda 

d’ocupació a l’àmbit europeu, nivell d’idiomes..., i alhora els donarà orientació i recursos bàsics per 

poder iniciar la cerca de feina a Europa.

 Les persones interessades a aprofundir en el tema poden demanar ser inscrites en un mòdul 

d’orientació i recursos per treballar a Europa, amb els continguts següents:

i. Context del mercat de treball europeu.

ii. Requisits de coneixement d’idiomes.

iii. Eines de cerca de feina a l’Espai Econòmic Europeu (CV, carta de presentació, entrevista, 

etc.)

iv. Reconeixement de les titulacions.

v. Portal EURES i altres recursos de cerca de feina.

vi. Treball estacional a Europa.

vii. Gestions i administracions de recolzament.

http://www.oficinadetreball.cat/


http://www.oficinadetreball.gencat.cat

http://www.oficinadetreball.gencat.cat/


Recursos per a la cerca 

de Feina a Europa (1/3)

El Portal EURES

La porta europea per a la mobilitat professional



http://ec.europa.eu/eures

http://ec.europa.eu/eures
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Recursos complementaris d’Eures: SEPE.ES
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Cerca de treball estacional a Europa





Recursos específics per a oportunitats laborals 
estacionals, voluntariats, camps de treball 

internacionals, ...

http://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sit
es/default/socweb_ca/ciutadans/_fitxers/TreballarEstrang

er_Estiu2010.pdf

http://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/ciutadans/_fitxers/TreballarEstranger_Estiu2010.pdf
http://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/ciutadans/_fitxers/TreballarEstranger_Estiu2010.pdf
http://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/ciutadans/_fitxers/TreballarEstranger_Estiu2010.pdf


PROGRAMA 
MOBI-PRO - The job of my life
www.thejobofmylife.de

FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL A 
ALEMANYA 

una oportunitat per  professionalitzar-se

• És un sistema mixt que combina 
l’aprenentatge teòric a  l’escola 
amb el treball a l’empresa.

• La durada, depenent de la 
professió, és d’entre dos i tres anys 
i mig.

• Preparació lingüística intensiva 
abans i durant  la formació

• Tots els participants cobren un 
mínim de 818€ mensuals

http://www.thejobofmylife.de/


Gestions i Tràmits
Seguretat Social, Prestacions,...





Tarja Sanitària Europea (TSE)

• La Targeta Sanitària Europea (TSE) és el document personal per rebre 
les prestacions sanitàries durant l’ estada temporal per

• feina, 

• estudis, 

• turisme, 

• a la UE, EEE i Suïssa i és vàlida per 2 anys

La TSE no és vàlida si el desplaçament és per tal de rebre tractament 
mèdic.

Més informació            http://ec.europa.eu/social



Estic sense feina, cobrant de l’atur i me’n vaig a l’estranger

Pots “exportar” l’atur per buscar feina a l’ EEE/Suïssa durant 3 mesos 
(prorrogable 3 mesos més)

Cal sol·licitar l’autorització de sortida i la tramitació del document 
U2/E303 segons país de destí quan es sap la data de partida. 

Guia: http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/guias.html

http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/guias.html


He treballat un temps a l’estranger i torno a casa o em trasllado a un 
altre país de l’EEE

Què haig de fer perquè em comptabilitzin els dies cotitzats en un altre 
país de l’UE/EEE a l’hora de tramitar la prestació:

• Abans de tornar, hauràs de sol·licitar el formulari U1 (antic 301) on es 
reconeixen els dies cotitzats en aquell país (semblant a la vida laboral)

• L’entitat gestora corresponent serà el Servei Públic d’Ocupació del país 
on has treballat. Més informació:

• http://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-
forms/index_es.htm#



Barcelona 

eures.barcelona.soc@gencat.cat

Tarragona

eures.tarragona.soc@gencat.cat

Lleida

eures.lleida.soc@gencat.cat

Girona

eures.girona.soc@gencat.cat

www.sepe.eswww.oficinatreball.gencat.cat
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