
 

 

BENVINGUT A LA 6ª EDICIÓ DEL ¡SEIZE THE SUMMER WITH EURES! 
Dijous, 9 de març de 2023 | 10:00 – 16:30 CET 

@www.europeanjobdays.eu/seizethesummer2023 

 
 

Necessita incorporar personal amb coneixements de diverses llengües per la temporada d’estiu 2023? 

L’interessaria ampliar l’àmbit de cerca de treballadors qualificats a tota Europa? 

En aquesta 6ª edició del Job Day Europeu transnacional exclusivament online centrat en el sector turístic, 

hoteler i de l’animació organitzat per EURES, la Xarxa de Serveis d’Ocupació Europeus , intentarem crear un 

espai de trobada entre empreses de 9 països europeus (Portugal, Espanya, França, Itàlia, Grècia, Malta, 

Xipre, Eslovènia i Croàcia) i demandants d’ocupació de tota Europa. 

Farem difusió especial de llocs de treball estacional i de pràctiques, però també acceptarem ofertes per a 

llocs de més durada (inclosos els indefinits). 
 

 

¡La participació, com tots els serveis EURES, és gratuïta! 
 

¿Quines ocupacions podrà trobar al Seize the Summer 2023?  

Animadors/es turístics, cambrers/es, cuiners/es, socorristes, recepcionistes…tan recent graduats com amb 

experiència, amb diferents competències i habilitats lingüístiques. L’esdeveniment s’anunciarà a tots els 

països de l’Espai Econòmic Europeu i esperem comptar, com a mínim, amb 1.500 participants online. 
 

 

 

¿COM HI POT PARTICIPAR?  
 

Sense sortir de la seva oficina, podrà:  

• Anunciar els seus llocs de treball o de pràctiques ubicats en algun dels països participants i difondre la 

informació arreu d’Europa (amb més èmfasi per les llengües/països que més l’interessin). 

• Tenir un perfil propi com a empresa o ‘exhibitor’ i incloure-hi una presentació de la seva empresa en format 

vídeo i foto per a informar sobre les característiques de la seva empresa i les seves necessitats de personal.  

• Establir contactes informals d’última hora amb participants a través del 101 live chat, actiu durant el dia de 

l’esdeveniment. 

Tindrà a la seva disposició assistència tècnica abans, durant i després de l’esdeveniment. 
 

Registri’s abans del 28 de febrer de 2023 

 

Creï un compte  si no en té cap, o iniciï sessió  si ja en té un de la seva participació en edicions anteriors. 

També pot posar-se en contacte amb arnau.soy@gencat.cat (EURES Girona) i li proporcionarem més 

informació per a poder preparar la seva participació. ¡L’esperem! 
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