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VOLS TREBALLAR A L’HOSTALERIA  

EN EL SUD D’ALEMANYA? 

La Federació Alemanya d’Hotels i Hostaleria  
i l’Associació de la Formació de la Indústria de Baviera  

t’ofereixen informació i recursos per trobar feina de temporada a Alemanya. 
 

 

» La sessió informativa, inclosa en la campanya “Treballar a l’hivern”,  se celebrarà el dilluns 14 
d’octubre a les 18 h, al CIAJ – Centre d’Informació i Assessorament per a Joves (c. Sant Oleguer, 6-8).  
Amb inscripció prèvia! 
 

El 26 de setembre, es va inaugurar al CIAJ – Centre d’Informació i Assessorament per a Joves la campanya 
"Treballar a l'hivern", amb la xerrada "Treballar a l'hivern als Pirineus". 

A l'octubre, el CIAJ continua oferint més activitats incloses en aquesta iniciativa que vol facilitar informació 
i recursos per trobar feina de temporada.  

Començarà el proper dia 14 amb la sessió informativa "Treballar a 
l'hostaleria al sud d'Alemanya", a càrrec de la Federació Alemanya d’Hotels i 
Hostaleria (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband e. V., DEHOGA), i de la 
Sra. Sabine Sammet de l’Associació de la Formació de la Indústria de Baviera 
(Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft, BBW). 

La sessió s’iniciarà amb una presentació a càrrec del director de la Direcció 
d’Adolescència i Joventut, Sr. Ramon Morell, i del director acadèmic del 
Goethe - Institut Barcelona, Sr. Marc Borneis. 

 
Tot seguit, es presentarà les ofertes de feina de caràcter temporal que es 

generen en l’àmbit de l’hostaleria a zones turístiques del Land de Baviera: els 
requisits per accedir-hi, la formació necessària, com elaborar un bon 
currículum per presentar-se com a candidat, les condicions laborals que es 
tindran... 

També s'oferirà informació general sobre aquest sector i la seva demanda 
d’ocupació a Alemanya, i s'explicaran els criteris que un estranger ha de tenir 
en compte a l’hora de buscar-hi una feina temporal d’aquest tipus. 

Les inscripcions es poden realitzar a través del web www.bcn.cat/treball/joves → Treballar a l’hivern (a 
Servei Barcelona Treball Joves) → Treballar a l'hostaleria en el sud d'Alemanya; o contactant amb el CIAJ (c. 
Sant Oleguer, 6-8. Tel. 934 422 939. A/e: ciaj@bcn.cat).  

http://www.bcn.cat/ciaj
http://www.dehoga-bundesverband.de/
http://www.dehoga-bundesverband.de/
http://www.bbw.de/
http://www.bcn.cat/treball/joves


Durant el mes d’octubre, el CIAJ acollirà quatre sessions més en el marc del "Treballar a l'hivern": 

» Dilluns 21/10 - "La gran decisió i si crees la meva pròpia empresa?" 
» Dimarts 22/10 - "Sense feina, una solució l'autoocupació" 
» Dijous 24/10 - "Habilitats emprenedores" 
» Dimarts 29/10 - "Treballar en botigues de grans marques" 

 

“TREBALLAR A L’HIVERN”: UN COP DE MÀ PER TROBAR FEINA DE TEMPORADA 

 
» La campanya “Treballar a l’hivern” ofereix als i les joves informació i recursos per trobar feina a 

l’hivern, tot donant-los a conèixer sortides professionals d’àmbits diversos. A més a més, posa a la 
seva disposició un recull d’ofertes laborals de temporada per treballar a Catalunya i a l’estranger.  

 

» La iniciativa s’emmarca en el Programa “Barcelona Treball Joves” i inclou 27 xerrades informatives i 
4 tallers dedicats a la recerca de feina. Totes les activitats són gratuïtes i requereixen inscripció 
prèvia. 

 
Del 26 de setembre al 28 de novembre de 2013, la Regidoria d’Adolescència i Joventut duu a terme la 

campanya “Treballar a l’hivern” per facilitar l’accés al món laboral entre els i les joves de la ciutat.  
 
La iniciativa se situa dins les accions per a la lluita contra l'atur que desenvolupen l’Ajuntament de 

Barcelona a través de la Regidoria d’Adolescència i Joventut  i Barcelona Activa en el marc del Programa 
“Barcelona Treball Joves”, complementant així la bateria d’activitats d’orientació i recerca de feina que 
aquest realitza en 13 equipaments de la ciutat: els Punts d’Informació Juvenil, els Espais Joves i el Centre per 
al desenvolupament professional Porta22. 

 
Es realitzaran un total de 31 xerrades i tallers, en què s’ofereix: 
 
- Informació general i recursos per augmentar les possibilitats de trobar feina a l’hivern: eines i canals 

per cercar feina, l'entrevista laboral, l’elaboració i lliurament de currículums...  

- Orientació per trobar feina en sectors específics com en el món de l’hostaleria, el lleure, el comerç, 
l’esport... Per treballar com a hostes/hostessa, en fires artesanes o en venda online... 

 
- Sessions informatives sobre com fer estades temporals de feina a l’estranger (per exemple, al Sud 

d’Alemanya) i sobre emprenedoria juvenil (amb sessions sobre la posada en marxa d’una empresa, 
sobre la generació d’idees de negoci, habilitats emprenedores...). 

 
Les activitats són a càrrec de professionals provinents de diferents sectors: experts en drets i deures 

laborals de la Regidoria d’Adolescència i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona, l’Oficina Jove de Treball de 
la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, entitats adreçades a joves emprenedors, 
empreses de selecció de personal, assessors del Servei europeu de mobilitat professional (EURES), 
professionals dels departaments de Recursos Humans de l'FNAC i de Leroy Merlin, de l'Associació Catalana 
d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura (ACELLEC... 

 
 

PER A MÉS INFORMACIÓ: 
 

» Web de la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil de Barcelona:  www.bcn.cat/infojove  
» Portal Web d’Adolescència i Joventut:  www.bcn.cat/joventut  
» Facebook Fanàtics de BCN: www.facebook.com/FanaticsBCN 
» Programa “Barcelona Treball Joves”: www.bcn.cat/treball/joves 

http://www.infojovebcn.cat/agenda/781
http://www.infojovebcn.cat/agenda/783
http://www.infojovebcn.cat/agenda/786
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/activitats/edit/treballar-en-botigues-de-grans-marques.do?codiIdioma=1&id=649530&id_activitat_mestre=649530&idArea=1207
http://www.bcn.cat/infojove
http://www.bcn.cat/joventut
https://www.facebook.com/FanaticsBCN
http://www.bcn.cat/treball/joves

