
 

 

 

 

La fira de treball virtual més gran del sector turístic, de la hostaleria i de l’animació a 
Europa 

El proper dijous 9 de març a les 10:00 CET (i fins les 16:30), la xarxa EURES organitza la 6ª edició 

de l’esdeveniment Seize the Summer with EURES 2023 

Una fira de treball online per als sectors del turisme, hostaleria animació i càtering, amb llocs de 

treball en 9 països del sud d’Europa: Croàcia, Xipre, França, Grècia, Itàlia, Malta, Portugal, 

Eslovènia i Espanya 

ABANS i DURANT l’esdeveniment podràs: 

 Consultar les empreses que hi participen i els llocs que ofereixen 

 Registrar-te a l’esdeveniment, publicar el teu CV i sol·licitar per als llocs que siguin del teu 

interès 

 Si a la empresa li agrada el teu CV, podrà invitar-te a una entrevista virtual el dia de 

l’esdeveniment o els dies següents 

 El 9 de març podràs contactar amb empreses i agències al xat, plantejar els teus dubtes i 

saber quin personal cerquen de primera ma 

 El 9 de març podràs informar-te sobre les condicions de vida i treball als diversos països 

(enfocat especialment al sector turístic), així com de les ajudes a la mobilitat EURES  

Els perfils més demandats en edicions anteriors han estat: animadors/es turístics/ques, 

monitors/es esportius/ves, cambrers/es, chefs, recepcionistes, guies turístics/ques i conductors 

(bus, microbus), socorristes, agents de reserves de viatges, neteja d’habitacions, i... Molts més! 

L’esdeveniment serà en anglès, tot i que moltes empreses també podran comunicar-se en altres 

llengües (francès, espanyol, italià...). En general, es valora tenir un bon nivell d’anglès a més d’una 

altra llengua europea (alemany, francès, neerlandès o llengües escandinaves) 

T’INTERESSA? 

Registra’t ara AQUÍ i comença a planificar la teva participació per a treure el màxim partit del 

proper 9 de març! 

Si tens algun dubte o pregunta, pots contactar el Servei EURES de la teva província 

 

T’hi esperem! 

Xarxa EURES 
 

https://sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa.html
https://www.europeanjobdays.eu/en/seizethesummer2023
https://europeanjobdays.eu/en/taxonomy/term/48627/exhibitors
https://europeanjobdays.eu/en/taxonomy/term/48627/jobs
https://europeanjobdays.eu/en/jobseeker/register?event=48627
https://europeanjobdays.eu/en/jobseeker/register?event=48627
https://www.sepe.es/HomeSepe/ca/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/consejeros/consejeros-cataluna.html

