RECURSOS PER A LA MOBILITAT PROFESSIONAL INTERNACIONAL

ENGINYERIES
Treball Campus, amb l’objectiu de facilitar la cerca d’oportunitats professionals
internacionals als seus estudiants i titulats, ofereix informació específica per
orientar la recerca de feina en el sector de les enginyeries a través de portals
específics agrupats per sectors professionals.

Just Engineers: portal de cerca de feina en enginyeria per a sectors professionals a
Europa.

En aquest document s’ha fet una relació de portals sense l’especialitat concreta
dels estudis d’enginyeria ja que tots tenen ofertes de feina per a diverses
especialitats.

Engineering: portal de temes relatius a l’enginyeria amb borsa de treball amb ofertes de
feina a tot el món.

També es recomana mirar l’apartat de portals genèrics mundials ja que hi ha
oportunitats per a tots els sectors professionals i per a arreu del món.
Qualsevol notificació o comentari sobre aquest document podeu adreçar-los a:
occupational.mobility@uab.cat.

Enginyeries
Engineer Jobs: portal de cerca de feina en enginyeria per a sectors professionals als
Estats Units i al Canadà.
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Euro Engineer Job: portal de cerca de feina en enginyeria per a sectors professionals a
Europa.

Computing: portal per buscar feina en telecomunicacions, informàtica i altres enginyeries
al Regne Unit.
CW Jobs: portal per buscar feina en telecomunicacions, informàtica i altres enginyeries al
Regne Unit.
The Engineer: portal de feina per a enginyers al Regne Unit i a Europa.
Chem Jobs: portal amb ofertes de feina del sector de les enginyeries a escala
internacional.
Aircraft Engineers: portal de cerca de feina en enginyeria al sector de l’aeronàutica arreu
del món.
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Industrial Engineer: portal de feina als Estats Units per a enginyers de diferents
especialitats.
Telecoms Jobsource: portal de feina del sector de les telecomunicacions al Regne Unit.
NASA jobs: borsa de treball i de pràctiques de la NASA.
Flightglobal jobs: portal de feina i pràctiques del sector aeronàutic arreu del món.
Aviationjobsearch: portal de feina del sector aeronàutic arreu del món.
Sinergie: portal de cerca de feina del sector, principalment al Regne Unit.
Green Business Jobs: portal amb ofertes de feina a escala internacional.
Connect Us: portal amb ofertes de feina al Regne Unit.
Match Tech: portal amb ofertes de feina al Regne Unit.
Industrial Engineer: portal de feina del sector a escala mundial.
Telsa-jobs: portal de feina acadèmica del sector a escala mundial.
AIESEC: associació d’estudiants internacional amb programes de pràctiques i feina arreu
del món.
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