RECURSOS PER A LA MOBILITAT PROFESSIONAL INTERNACIONAL
ÀFRICA
En aquest document trobareu informació específica per orientar la
vostra cerca de feina a Àfrica. Es divideix en quatre apartats:
1)

2)

3)

4)

Ambaixades i consolats, on trobareu les adreces dels
consolats i les ambaixades d’Espanya a l’estranger i les
representacions d’altres països a l’Estat espanyol. Aquesta
informació pot resultar útil per a tots els tràmits previs a la
sortida.
Informació laboral, on trobareu enllaços a portals amb
informació específica sobre el mercat de treball i
regulacions en aquesta matèria.
Portals de feina, on s’ofereix una llista amb les principals
borses de treball i portals d’ocupació per cercar feina a
Àfrica.
Agències de col·locació, on s’ofereixen enllaços amb
algunes agències que cobren pels serveis de cerca de feina
o pràctiques en aquests països.

Ambaixades i consolats
Ambaixades d’Àfrica a Espanya: enllaç on trobareu les adreces dels principals organismes de representació africana a l’Estat
espanyol.
Representació espanyola a Àfrica: portal del Ministeri d’Assumptes Exteriors on trobareu les adreces dels principals
organismes de representació espanyola a Àfrica.

Informació laboral
Work in Africa: recurs del portal Africa Guide sobre condicions laborals i enllaços als cercadors més habituals.
Working in Africa: informació sobre perspectives laborals als diversos països d’Àfrica amb consells per triar destinació.
Work & Study in Africa: informació recollida pel portal de Lonely Planet amb consells sobre la cerca de feina.
Financial Times Working in Africa: article publicat pel Financial Times amb informació sobre possibilitats laborals al continent
africà.

Portals de feina
Monster: portal amb ofertes de feina internacionals.
Careerjet: portal amb ofertes de feina a diverses destinacions.
Learn4good: portal amb oportunitats internacional de feina i d’estudis.
Clicjob: recull d’ofertes de feina i beques arreu del món.
Overseas jobs: ofertes per a diversos països i sectors laborals.
Anywork anywhere: portal amb ofertes de feina a diverses destinacions arreu del món. Inclou també ofertes de voluntariat.
Advance-africa: inclou una llista de recursos per trobar feina o possibilitats de pràctiques i voluntariats a Àfrica.

Find a job in Africa: portal d’ofertes de feina que permet filtrar la cerca en funció de la destinació, el perfil professional i el tipus
de contracte.
Casa Africa: inclou enllaços amb ofertes de feina a diverses destinacions d’Àfrica.
Work in Africa: informació general sobre condicions laborals i enllaços als cercadors més habituals.
Work or volunteer in Africa: llista de recursos del portal About.com per trobar feina a Àfrica.
Job serve Africa: inclou ofertes de feina a Àfrica i informació general sobre legislació laboral.
Jobs.co.za: portal d’ofertes de feina a Sud-àfrica.
Jobs in Egypt: portal d’ofertes de feina a Egipte.
Jobs-eg: portal amb ofertes de feina a Egipte i altres destinacions.
Bayt International: portal amb ofertes de feina a la regió del Golf i l’Orient Mitjà.
Best Jobs: portal amb ofertes de feina a Sud-àfrica.
Marokvacancy: portal amb ofertes de feina al Marroc (la llengua vehicular és l’anglès).

Agències de col·locació
*El fet que una agència aparegui a la llista que s’ofereix a continuació no implica en cap cas que tingui vinculació amb Treball
Campus.
Suolair: inclou una llista d’agències que coordinen voluntariats, programes d’estudi i feina o pràctiques a Àfrica.
Sabática: agència que gestiona programes de voluntariat, formació i pràctiques (remunerades i no remunerades) a Àfrica.
Bestcourse: agència que gestiona programes d’estudis i voluntariat a diverses regions d’Àfrica.
Travel Work: agència que gestiona períodes de pràctiques remunerades i no remunerades, feina i cursos de llengua a
diverses destinacions.
Education First: agència que gestiona programes d’estudis i pràctiques a Sud-àfrica.
Viajaryestudiar: agència que ofereix estades de pràctiques remunerades i no remunerades a Sud-àfrica i altres recursos.
Datum recruitment: agència de contractació de personal amb oportunitats de feina a Àfrica.
DAV professional Placement Group: agència de contractació de personal amb oportunitats de feina a Àfrica.

