RECURSOS PER A LA MOBILITAT PROFESSIONAL INTERNACIONAL
OCEANIA
En aquest document trobareu informació específica per orientar la vostra cerca de feina a
Australia i Nova Zelanda. Està dividit en quatre apartats:
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.
2) Informació laboral, on trobareu enllaços a portals amb informació específica
sobre el mercat de treball i regulacions en aquesta matèria.
3) 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.
4) Agències de col·locació, on s’ofereixen enllaços amb algunes agències que
cobren pels serveis de cerca de feina o pràctiques en aquests països.

Representació espanyola a Nova Zelanda i Austràlia: portal del Ministeri d’Assumptes
Exteriors on trobareu les adreces dels principals organismes de representació espanyola
a Oceania.

1)

Informació laboral
Austràlia
Working in Australia: portal amb informació sobre condicions laborals a Austràlia i una
secció de borsa de treball.
Nova Zelanda
Work in New Zealand: portal del Departament d’Immigració del Govern que inclou
informes sobre el mercat de treball a Nova Zelanda.

Ambaixades i consolats
Ambaixades d’Oceania a Espanya: enllaç on trobareu les adreces dels principals
organismes de representació d’Austràlia i Nova Zelanda a l’Estat espanyol.

Foreign affairs and trade: portal del Ministeri d’Assumptes Exteriors de Nova Zelanda.

Portals de feina

Agències de col·locació

Monster: portal amb ofertes de feina internacionals.

*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.

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.
Careerjet: portal amb ofertes de feina a diverses destinacions.

Bestcourse: agència que gestiona programes d’estudi i voluntariat a diverses regions
d’Oceania.
Educational First: agència que gestiona programes d’estudis i pràctiques a Austràlia i
Nova Zelanda.

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

Viajaryestudiar: agència que ofereix estades de pràctiques remunerades i no
remunerades a Oceania i altres recursos.

Australian Job Search: portal del Govern d’Austràlia per cercar feina per àrees
geogràfiques a Austràlia.

ABC Asia: agència que gestiona pràctiques remunerades i programes d’estudi a Àsia i
Austràlia.

Resources for job seekers: portal amb enllaços als principals cercadors de Austràlia i
Nova Zelanda.

Internex: agència que gestiona pràctiques a Nova Zelanda.

Find a job in Australia: llista de recursos per trobar feina a Austràlia, agrupats per
sectors professionals.
Working in Australia: portal amb informació general sobre condicions laborals a
Austràlia i borsa de treball.
Job Seekers: portal del govern australià amb informació sobre legislació laboral i consells
per trobar feina.
Seek: borsa de treball a Austràlia.
My Career: borsa de treball a Austràlia.
Riley Guide: portal d’ofertes de feina a Àsia i Pacífic.

