RECURSOS PER A LA MOBILITAT PROFESSIONAL INTERNACIONAL

AMÈRICA DEL NORD
En aquest document trobareu informació sobre condicions de vida i feina, per a cada país, característiques del
mercat de treball, algunes recomanacions abans de sortir i un apartat de preguntes freqüents que pot ser útil per
resoldre dubtes.
Els enllaços que s’hi ofereixen contribuiran a ampliar els canals d’informació, atès que en moltes ocasions porten
a altres de temàtica relacionada. Tot això permetrà ampliar els coneixements sobre el país de destinació i les
eines per trobar-hi feina.
També recomanem que us adreceu a l’ambaixada o al consolat del país de destinació a fi d’obtenir el màxim
d’informació sobre les regulacions laborals i els aspectes específics de la vostra professió abans de la sortida.
Podeu consultar al Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació la llista d’institucions de representació
espanyola a l’estranger. També teniu disponible una llista dels consolats a Espanya.

Condicions de vida i feina
Estats Units
Travel, study and work in the US: pàgina d’informació del Govern federal amb recursos sobre vida i feina als
Estats Units.
EU government - Employment publications: llistat de publicacions del Govern americà sobre les condicions
laborals als Estats Units.
Vivir en Estados Unidos: guia elaborada per Universia amb consells pràctics per iniciar una estada de feina o
pràctiques als Estats Units.
Mèxic
Live in Mexico: portal de Mexperience amb enllaços i continguts generals sobre la vida i la feina a Mèxic.
Vivir en México: recurs del portal Expats Blog on es pot trobar informació general sobre les condicions de vida i
feina a Mèxic.

Canadà
Training and Careers: llista de recursos del govern del Canadà relatius als requisits generals per treballar o fer pràctiques al Canadà.
About Canada: portal del govern del Canadà amb informació general sobre condicions de vida i altres dades pràctiques que cal tenir en compte abans de la sortida.

Característiques del mercat de treball
Estats Units

USA jobs Help: portal amb consells útils per encarar l’entrevista de feina si es marxa amb
l’objectiu de treballar als Estats Units.

Finding a job: portal del Govern estatunidenc que conté recursos útils amb informació del
mercat de treball i consells pràctics per cercar feina.

Antes de salir: recurs del portal Universia amb informació sobre documentació i tràmits
que cal realitzar abans de la sortida. Orientat als que marxen a estudiar a Estats Units.

The United states labor market: informe sobre els sectors laborals amb més demanda i
perfils amb una remuneració més elevada als Estats Units.

Consejería de Empleo y Seguridad Social en Estados Unidos: enllaç amb informació
sobre novetats laborals i adreces de contacte.

Mèxic

Mèxic

Work in Mexico: recurs del portal Mexperience amb informació sobre condicions del
mercat laboral i consells que cal tenir en compte per cercar feina.

Practical Considerations for Living in Mexico: portal de Mexperience amb consells
pràctics per abans de la sortida.

Labor market in Mexico: portal d’Internations amb consells i enllaços als cercadors de
feina més habituals per trobar feina a Mèxic.

Catalans al món. Mèxic: portal web de catalans al món que serveix com a plataforma
d’intercanvi d’opinions i publicació d’ofertes de feina entre catalans que resideixen a
Mèxic.

Canadà

Canadà

Trabajar en Canadá: llista de recursos del portal web Universia amb informacions
pràctiques per trobar feina al Canadà.

Before you leave / Newcomers to Canada: portals del Govern amb informació general
per abans de la sortida.

Canadá. Situación del mercado de trabajo: informe del mercat de treball al Canadà per
sectors professionals.
Job market Trends: fitxes elaborades pel Govern del Canadà amb informació sobre el
mercat de treball i perspectives d’evolució.
Just landed - Canadá: recurs del portal Justlanded on s’inclou informació pràctica sobre
oportunitats de feina i condicions laborals.
Social Insurance Number: portal amb informació sobre els tràmits que cal realitzar per
obtenir el SIN (Social Insurance Number) necessari per poder treballar al Canadà.

Recomanacions abans de sortir
Estats Units
Employment publications: portal del Govern que ofereix informació per treballar als
Estats Units.

Preguntes freqüents
Estats Units
USA JOBS FAQ: portal del Govern amb recursos i llista de preguntes freqüents sobre
l’ocupació als Estats Units.
Mèxic
Living in Mexico Q & A: portal de Mexperience amb preguntes freqüents sobre la vida a
Mèxic.
Canadà
Come to Canada: portal del Govern que ofereix informació per emigrar al Canadà, per
estudis o feina.

