Está a pensar internacionalizar a sua carreira? Porque não… a Flandres (na Bélgica)?

QUANDO E ONDE?
18 de outubro | 10:00 – 18:00
LISBOA - Serviços Centrais do IEFP | online, num computador perto de si

PARA QUEM?
Profissionais nas áreas de engenharia, tecnologias de informação e outros perfis técnicos
que pretendam trabalhar na Bélgica:
•

Engenharias: civil, geotécnica, estruturas, hidrográfica, topográfica; naval; ambiente,
sustentabilidade; mecânica, industrial, automação, controlo e instrumentação; química;
eletrónica, telecomunicações, eletrotécnica, energia; mecatrónica; metalúrgica; e informática

•

Tecnologias de Informação: desenvolvimento e programação web e multimédia, de software,
análise e administração de sistemas e de redes, marketing digital, …

•

Outros perfis: técnicos de eletricidade, de eletrónica, encarregados de obra, eletromecânicos,
serralheiros, soldadores, programadores de CNC, …

O QUÊ?
•

Programa de apresentações em inglês sobre:
o necessidades de recrutamento de empresas belgas
o procura de emprego, condições de vida e trabalho na Flandres
o apoios à mobilidade

•

1º contacto exploratório com empregadores

•

Informação e aconselhamento com conselheiros EURES da Flandres e de Portugal

•

Entrevistas de recrutamento se pré-selecionad@ após candidatura a ofertas de emprego
na plataforma do evento

•

Candidatura a apoios à mobilidade
… tudo presencialmente ou online

Empresas Participantes
em Lisboa

apenas online

•

B&R Bouwgroep

•

Beaulieu International Group

•

De Roeve Industries

•

Dekimo Experts

•

Fremach Izegem

•

Howden Maintenance Partners

•

Hegge

•

MULTI.engineering

•

OMP

•

Jan De Nul

•

Siemens

•

Nokia

•

Worley

•

Onyx Virtual Academy

•

OSQB

•

Sarens

•

Sumi Smart & Connected Buildings

COMO PARTICIPAR?
•

INSCREVA-SE (1) como candidat@ (Jobseeker) – entrada grátis, inscrição prévia obrigatória

•

Consulte a informação disponível sobre as empresas participantes, pesquise as ofertas
de emprego adequadas ao seu perfil e candidate-se na plataforma ANTES do evento

•

Consulte e acompanhe o Programa no dia 18

•

Pode ser convidad@ para uma ou mais entrevistas a 18 ou 19 de outubro
o em Lisboa, nos Serviços Centrais do IEFP

(2)

o online, por videochamada, na plataforma do evento
(1) se já tem conta na plataforma europeanjobdays.eu, basta fazer Login e associar-se ao evento Work in Flanders
(2) se for convidad@ a participar em entrevista presencial e residir a mais de 50 kms de Lisboa, pode ter apoio para cobrir
despesas com deslocação (até um dado limite) SE e só SE apresentar candidatura ao apoio ANTES de dia 18 para
eventos.eures@iefp.pt

PARA SABER MAIS…

europeanjobdays.eu
eventos.eures@iefp.pt
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