RECURSOS PER A LA MOBILITAT PROFESSIONAL INTERNACIONAL

AMÈRICA DEL NORD
En aquest document trobareu informació específica per orientar la vostra cerca de feina a Amèrica del Nord. 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 al Canadà, els Estats Units i Mèxic.
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’Amèrica del Nord a Espanya: enllaç on trobareu les adreces dels principals organismes de
representació dels països nord-americans a l’Estat espanyol.
Representació espanyola a Amèrica del Nord: portal del Ministeri d’Assumptes Exteriors on trobareu les
adreces dels principals organismes de representació espanyola a Amèrica del Nord.

Informació laboral
Estats Units
Finding a job: portal del Govern que conté informació sobre el mercat de treball i consells per cercar feina.
The United States labor market: informe sobre els sectors professionals amb més demanda als Estats Units.

Mèxic
Work in Mexico: recurs del portal Mexperience amb informació sobre condicions del
mercat de treball i consells per cercar feina.
Labor market in Mexico: portal d’Internations amb alguns consells i enllaços a cercadors
de feina.
Canadà
Trabajar en Canadá: llista de recursos del portal web Universia amb informacions per
trobar feina al Canadà.
Canadá. Situación del mercado de trabajo: informe del mercat de treball al Canadà per
sectors editat pel Ministeri de Treball i Seguretat Social.
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 al Canadà.
Social Insurance Number: portal amb informació sobre els tràmits que cal realitzar per
obtenir el Social Insurance Number necessari per treballar al Canadà.

Estats Units
Nation Jobs: borsa de treball als Estats Units.
Treballar per al Govern: portal amb enllaços a cercadors i informació per treballar a
l’Administració.
American’s job center: borsa de treball als Estats Units.
Job Banks: portal del Govern dels Estats Units amb recursos per cercar feina, organitzat
per estats.
Careerbuilder: borsa de treball als Estats Units.
JobBankUSA: borsa de treball als Estats Units.
Looking for work in the USA: portal amb recursos per cercar feina als Estats Units.
Net-Temps: borsa de treball als Estats Units.
Best Job USA: borsa de treball als Estats Units.
Finding a job: inclou una llista d’enllaços a borses de treball.

Employment Standards: informació sobre legislació laboral i enllaç a cercadors de feina.

Canadà

Minimum Wages in Canada: informació sobre legislació laboral.

Working in Canada: borsa de treball del portal oficial del Govern.

Employment Insurance: informació sobre les prestacions socials al Canadà.

Jobs in Canada: borsa de treball al Canadà.

Portals de feina

Experiencia Internacional Canadá: portal del Govern on s’ofereix informació sobre
programes per treballar al Canadà durant l’estiu.

Monster: portal amb ofertes internacionals de feina.

Service Canada – Find a Job: llista de recursos informatius i cercadors del Govern del
Canadà per trobar feina.

Clicjob: recull d’ofertes de feina i beques arreu del món.

Careers in the federal public service: treballar al govern del Canadà.

Careerjet: portal amb ofertes de feina a diverses destinacions.

Career streams: portal amb informació sobre les perspectives del mercat laboral
canadenc.

Learn4good: portal amb oportunitats internacionals de feina i d’estudis.
Overseas jobs: ofertes per diversos països i sectors laborals.

Mèxic

Anywork anywhere: portal amb ofertes de feina a diverses destinacions arreu del món.
Inclou també ofertes de voluntariat.

Computrabajo: ofertes de feina a Mèxic
Trabajar en México: borsa de treball a Mèxic.
Bumeran: portal de classificats amb ofertes de feina a Mèxic.

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.
Viajaryestudiar: agència que ofereix cursos d’idioma i de desenvolupament professional i
estades de pràctiques remunerades i no remunerades a Amèrica del Nord.
Bestcourse: agència que gestiona programes d’estudis i voluntariat a Amèrica del Nord.

Sabática: agència que gestiona programes de voluntariat, formació i pràctiques
(remunerades i no remunerades) a Amèrica del Nord.
Travel Work: agència que gestiona períodes de pràctiques remunerades i no
remunerades, feina i cursos de llengua a diverses destinacions.
Internex: agència que gestiona pràctiques al Canadà.
Internship in Canada agència que gestiona pràctiques al Canadà.

Interclass: gestiona diversos programes als Estats Units (cursos, voluntariats, pràctiques,
estades d’au-pair, etc.).

FSL Foreign study League: ofereix programes de pràctiques als Estats Units.

Education First: agència que gestiona programes d’estudis i pràctiques.

USA Internships: agència de pràctiques en els àmbits de Màrqueting, Periodisme, ADE,
Relacions Públiques i Empresarials.

