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El Parlament Europeu convoca dues places d'editors en 
cap per l'informe de l'EYE2020 
 
La unitat de relacions amb la joventut del Parlament Europeu obra la convocatòria de dos llocs 
de treball com a editors en cap per assistir el del Parlament Europeu en l'elaboració de l'informe 
de les jornades EYE2020. Una de les places és com a editor en cap de redacció i l'altra com a 
editor en cap de continguts multimèdia. La data límit per presentar la sol·licitud és el 24 de 
novembre de 2019 a les 23h59. 
 

 
L'European Youth Event (EYE) és un esdeveniment que se celebrarà els dies 29 i 30 de maig al 
Parlament Europeu d'Estrasburg. Cada dos anys reuneix milers de joves de tota la Unió Europea i 
d'altres països per compartir i donar forma a les seves idees sobre el futur d'Europa. És una 
oportunitat única per als joves de reunir-se i inspirar-se mútuament i de prendre decisions al cor de la 
democràcia europea. Després de l'esdeveniment, es presenten les idees, les preocupacions i les 
aspiracions dels joves en un informe dirigit a tots els eurodiputats. Les idees més inspiradores i 
interessants seran presentades i discutides amb els eurodiputats.  

 
Disponibilitat i horari 

https://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/take-part!.html
http://www.europarl.europa.eu/spain/barcelona/ca/
https://www.europarl.europa.eu/spain/barcelona/es/jovenes/el-parlamento-europeo-convoca-dos-plazas-de-editores-jefe-para-el-informe-del-eye2020
https://www.europarl.europa.eu/spain/barcelona/ca/joves/el-parlament-europeu-convoca-dues-places-editors-en-cap-per-informe-de-eye2020


El contracte laboral que es realitzarà als seleccionats serà del 15 de juny de 2020 al 31 de juliol de 
2020. En tot aquest temps, la dedicació aproximada de cada editor en cap serà de 120 hores de 
treball sense incloure el temps invertit en viatges. La major part de la feina es realitzarà des de casa, 
en línia i en cooperació amb l'equip de l’EYE via internet. Els dos seleccionats hauran d'estar presents 
en una sessió preparatòria de dos dies a l'abril a Brussel·les (data per confirmar), així com del 28 al 31 
de maig a Estrasburg. Així mateix, també hauran de tenir disponibilitat per dos dies de reunió a 
Brussel·les la setmana següent a l'esdeveniment. La major part de la redacció de l'informe es 
realitzarà entre l'1 i el 30 de juny de 2020. 
Remuneració 

Als dos candidats seleccionats se'ls farà un contracte de prestació de serveis amb una remuneració de 
2.000 euros. Cadascun serà responsable de pagar els seus impostos d'acord amb la legislació 
nacional corresponent. Les despeses de viatge i allotjament per a missions relacionades amb el treball 
a Brussel·les i Estrasburg seran cobertes per separat pel Parlament Europeu. 

Requisits 

• Tenir la nacionalitat d'un Estat membre de la Unió Europea. 
• Tenir entre 18 i 30 anys. 

Criteris de selecció 
El candidat hauria de: 

• Ser capaç de comprendre el contingut i la lògica de l'esdeveniment, així com d'identificar els 
missatges clau de les idees presentades pels joves participants. 

• Tenir excel·lents habilitats de comunicació, d'edició i de redacció. 
• Tenir un coneixement excel·lent de la llengua anglesa (nivell C2). 
• Tenir una educació acadèmica rellevant i/o coneixement en assumptes de la Unió Europea. 
• Tenir experiència en el lideratge d'equips. 
• Estar compromès amb el projecte i ser responsable. 
• Ser flexible, innovador i de ment ràpida. 
• Tenir passió pels assumptes de la Unió Europea i per les polítiques de joventut. 

 
Com sol·licitar la feina 

• Omplir el formulari de sol·licitud en línia. 
• Enviar un vídeo en anglès de fins a 100 segons explicant el teu interès personal. Pots ser tan 

creatiu i innovador com vulguis. El propòsit del vídeo és fer-nos una idea de la teva 
personalitat. Per tant, ens agradaria veure't i escoltar-te en persona. El vídeo ha de carregar-se 
a Vimeo o YouTube i l'enllaç ha d'estar inserit en el formulari de sol·licitud. 

• Enviar el formulari abans del 24 de novembre a les 23h59. 

 
AVÍS: el contingut d'aquest correu és merament orientatiu. Únicament és aplicable el que 
s’estableix en les bases d'aquesta oferta. 
 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EYE_report_chief
https://ec.europa.eu/eusurvey/files/804a77b6-03ac-460c-b7f2-dc6d3e36bac1/a7bc6aad-e74b-4e4e-af95-fe76cff4b930


 
Contacte 
Oficina del Parlament Europeu a Barcelona  

 

+ 34 93 272 20 44 
 epbarcelona@europarl.europa.eu 

 

@Europarl_CAT 
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