RECURSOS PER A LA MOBILITAT PROFESSIONAL
INTERNACIONAL
AMÈRICA DEL SUD

En aquest document trobareu informació específica per orientar la vostra cerca de feina a Amèrica del Sud. 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 Amèrica del Sud.
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 Sud a Espanya: enllaç on trobareu les adreces dels
principals organismes de representació dels països sud-americans a l’Estat espanyol.
Representació espanyola a Amèrica del Sud: portal del Ministeri d’Assumptes Exteriors
on trobareu les adreces dels principals organismes de representació espanyola a Amèrica
del Sud.

Demanda laboral en Argentina: dossier informatiu sobre perspectives laborals a
l’Argentina.
Trabajar en Argentina: portal del Govern amb informacions pràctiques abans de viatjar a
Argentina.
Bolívia
Bolsas de trabajo en Bolivia: portal de recursos per a la cerca de feina a Bolívia.
Bolívia. Dirección General de Empleo: portal del govern de Bolívia amb ofertes laborals.
Brasil

Informació laboral
Argentina
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: portal del Govern argentí amb
informació sobre legislació laboral a l’Argentina.
Ocupaciones profesionales más demandadas en Argentina : document pdf elaborat
pel Ministeri de Treball del Govern argentí amb informació sobre sectors amb més
demanda laboral.

Ministerio de Trabajo y Empleo: portal del Govern amb informació sobre legislació
laboral al Brasil.
Just landed - The Brazilian job market: informació sobre condicions laborals al Brasil.
Xile
Dirección del Trabajo: portal del Govern de Xile amb informació útil sobre legislació.
Laboral.
Carreras más demandadas y mejor pagadas en Chile : informe publicat al portal
d’Universia sobre perspectives laborals a Xile.

Colòmbia
Ministerio de Trabajo de Colombia: portal del Govern amb informació sobre legislació
laboral.

Portals de feina
Monster: portal amb ofertes internacionals de feina.

Ocupaciones colombianas: portal de l’Observatori Laboral i Ocupacional del Govern
colombià per consultar informes dels sectors amb més demanda laboral.

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

Equador

Overseas jobs: ofertes per a diversos països i sectors laborals.

Ecuador. Ministerio de Relaciones Laborales: portal del Govern amb informació
relativa a les condicions de treball a l’Equador.

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

Guaiana

Careerjet: portal amb ofertes de feina a diverses destinacions.

Guaiana. Ministry of labour, Human Services and Social Security: portal amb
informació sobre legislació laboral.

Learn4good: portal amb oportunitats internacionals de feina i d’estudis.

Guaiana Francesa
Guaiana Francesa. Emploi et insertion: portal amb informació sobre programes
d’inserció social i professional.
Paraguai
Paraguai. Ministerio de Justicia y Trabajo: portal amb informació útil sobre legislació
laboral.

Bolsas de trabajo en Bolivia: portal de recursos per cercar feina a Bolívia.
Bolívia. Dirección General de Empleo: portal del Govern amb ofertes laborals.
Indeed: borsa de treball al Brasil.
Brajobs: borsa de treball al Brasil.
Jobs in Brazil: borsa de treball al Brasil.

Uruguai

Bumeran: borsa de treball a l’Argentina i altres destinacions.

Trabajar, residir y estudiar en Uruguay y Paraguay: enllaç al portal del Ministeri
d’Assumptes Exteriors i Cooperació amb informació sobre condicions laborals d’aquests
dos països.

Computrabajo: borsa de treball a l’Argentina i altres destinacions.

Perú

Busco jobs: borsa de treball a l’Argentina.

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: portal del govern amb informació útil
sobre legislació laboral.
República de Surinam
Surinam. Working in Surinam: portal d’informació sobre condicions de vida i feina i
legislació laboral.
Republiek Suriname: portal web del govern amb informació sobre el país.
Veneçuela
Situación del mercado laboral venezolano: enllaç al seminari en línia sobre la situació
del mercat laboral a Veneçuela, elaborat pel portal Empléate.

Xpat jobs: borsa de treball a l’Argentina.

Trabajo en Argentina: enllaç al portal del Ministeri de Treball argentí, on s’inclou
legislació en matèria d’ocupació i enllaços a borses de treball.
Empléate: borsa de treball principalment a Amèrica del Sud, amb opció de cerca a altres
destinacions.
Trabajando: borsa de treball amb ofertes a diverses destinacions d’Iberoamèrica.
El Empleo: ofertes de feina a Colòmbia, Costa Rica i el Perú.
Acción Trabajo: ofertes de feina a Espanya, Amèrica Central i Amèrica del Sud.

Encuentra24: portal de classificats amb ofertes de feina a Amèrica Central i del Sud.
Opción Empleo: portal de feina a Veneçuela.
3wjobs: portal de feina a Veneçuela.

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.
Sabática: agència que gestiona programes de voluntariat, formació i pràctiques
(remunerades i no remunerades) a Amèrica del Sud i altres destinacions.
Interexchange: agència que gestiona programes de voluntariat i feina (amb alguns
programes per l’ensenyament de llengües) a diverses destinacions.
Studentsgoabroad: agència que gestiona programes de voluntariat i pràctiques a
algunes destinacions d’Amèrica del Sud.
Internex: agència que gestiona pràctiques a Guaiana.

