Estás à procura de um emprego ou estágio? Pensas criar o teu projeto de negócio?
Gostas de viajar? Uma experiência noutro país europeu faz parte dos teus planos? Ou
queres ficar por Portugal? E, por exemplo, trabalhar a partir de casa?

Este evento é feito a pensar em ti!
As nossas empresas procuram novos talentos em diversas áreas:
• engenharias & consultadoria
• tecnologias de informação (programação web e de software)
• matemática, estatística, física
• gestão, economia, contabilidade e finanças
• saúde (farmácia, enfermagem, medicina dentária,
Línguas procuradas português,
nutrição) e ciências da vida (biologia, química, biomédica)
inglês (quase obrigatório!),
• marketing digital, comunicação e design multimédia
espanhol, alemão, italiano,
francês, luxemburguês,
• customer service e business process outsourcing
holandês, sueco, dinamarquês,
• turismo, hotelaria e restauração, animação turística
finlandês, norueguês, romeno;
• secretariado
árabe, russo, mandarim,
• tradução-interpretação
hebraico, turco
• logística
de entre outras.

Como participar?
INSCREVE-TE JÁ! Inscrição grátis!
•

Consulta a informação disponível sobre as mais de 50 empresas participantes, os seus
principais projetos e necessidades de recrutamento

•

Pesquisa as ofertas de emprego / estágio que se ajustam ao teu perfil e candidata-te na
plataforma (cerca de 260 perfis diferentes com + de 1500 posições em aberto disponíveis; mais
serão publicadas até ao dia do evento); tem em conta a(s) língua(s) pedidas pelo empregador

•

Consulta o Programa (transmitido a 27 de outubro) – em espanhol, inglês e português;
seleciona as apresentações do teu interesse e, no dia, participa também no “chat”

•

Alguns empregadores fazem entrevistas online entre 27 e 31 de outubro; se te candidatares
antes e fores pré-selecionado(a), podes ser convidado(a) para uma ou mais entrevistas

•

Ao longo do dia, aproveita também a oportunidade de aconselhamento & contactos
exploratórios através do “chat” individual com o EURES (conselheiros de pelo menos 11 países
diferentes), os pontos de informação e as empresas; prepara-te, seleciona expositores a
abordar, questões que pretendes colocar, antecipa perguntas possíveis dos empregadores

•

Requisitos TI para participar: um computador (PC ou portátil), tablet ou outro dispositivo
móvel + um par de auscultadores com microfone e uma ligação à internet estável; se tiveres
entrevistas agendadas, uma “webcam” e uma conta de Skype
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