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TREBALLAR A L’ESTIU 

 
Les vacances d’estiu són un bon moment per tenir una experiència de treball a 
l’estranger, que permet millorar el nivell d’idioma i conèixer noves cultures. A 
continuació trobareu informació i recursos per fer la vostra cerca de feina d’estiu.  
 

EURES 
EURopean Employment Services 
https://ec.europa.eu/eures  

EURES és una xarxa de cooperació dels Serveis Públics d’Ocupació dels països de la 
UE, Noruega, Islàndia, Liechtenstein i Suïssa. La Xarxa EURES ofereix els seus 
serveis a persones treballadores i empresaris. 

EURES proporciona serveis d’informació, orientació i intermediació laboral a les 
persones que volen treballar a Europa. 

Als països de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) i Suïssa, el dret a la lliure circulació 
de les persones permet, als nacionals de qualsevol d’aquests països, treballar en un 
altre país sense necessitat de permís de treball.  

El Portal EURES,  és el portal oficial europeu de la mobilitat professional.  

EURES compta amb una xarxa humana de més de 850 assessors/es EURES a 
tota Europa. 

A Catalunya, EURES és un dels serveis prestats pel Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya, SOC. 

El SOC, a través de la seva xarxa d’Oficines de Treball, organitza unes sessions 
informatives sobre “Treballar a Europa” adreçades a aquelles persones que estan 
interessades a cercar una feina als Països de l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa. 

� https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca
/ciutadans/orientacioTrobarFeina/Treballlar_al_estranger/Xarxa_Eures.html  

  
 
PORTAL EUROPEU DE LA JOVENTUT 
 
Al Portal Europeu de la Joventut trobareu enllaços per cercar feina durant el període 
de vacances a Europa, a més d’informació sobre opcions de pràctiques, 
aprenentatge, voluntariat... 
 
� http://europa.eu/youth/eu/article/57/1324_es 
� http://europa.eu/youth/EU/voluntary-activities/volunteering-opportunities_es 
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ALTRES WEBS GENERALS PER TREBALL D’ESTIU 
 
A les següents webs podreu trobar ofertes de treball d’estiu de tots els sectors: 
 
� http://www.summerjobs.com/ 
� http://www.anyworkanywhere.com/ 
� http://eurosummerjobs.jovesilles.net/ 
� http://www.seasonworkers.com/ 
 
 

 Abans de començar la cerca de feina... 
 
Es presenten diversos obstacles a l’hora de 
viure i treballar en un altre país: adaptació a 
una nova cultura, parlar una llengua 
estrangera, sistemes de seguretat social i 
impostos diferents... 
Cal informar-se bé sobre el país que s’ha triat. 
També s’han d’avaluar les pròpies 
competències personals, com ara 
qualificacions, nivell de llengües... 

 
A més, s’ha de tenir en compte quins són els sectors que ofereixen més 
oportunitats pel treball d’estiu: turisme i hostaleria, agricultura... 
 
Podeu trobar informació sobre condicions de vida i treball a cadascun dels 
països de l’EEE a:  

 
 EURES. Secció “Vida i Treball” : Informació sobre mercat de treball, sanitat, 
impostos, seguretat social, allotjament ...  
 

 EURES  a la web del Servicio Público de Empleo Estatal SEPE. Es pot seleccionar 
un país i consultar ofertes de treball i informació bàsica sobre vida i treball al 
país.  

 
Preparar el CV 
 
S’ha de redactar un currículum vitae clar i ben estructurat, orientat 
específicament al tipus de treball que es busca.  Des de la Xarxa EURES 
recomanem personalitzar el CV i la carta de presentació i adaptar-los als models de 
cada país; els trobaràs a la pàgina web del SEPE.  
 
� Models de Cartes de presentació i CV per països 
 
La UE ha creat un model de CV europeu, el CV EUROPASS, que permet presentar 
amb claredat les qualificacions i aptituds.  Està disponible en les 20 llengües oficials 
de la UE.  
 
� https://europass.cedefop.europa.eu/es/home  
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Les pàgines a continuació recullen eines per a la cerca de treball en aquells sectors 
que tenen més demanda entre la gent jove per fer recerca de treballs temporals i 
estacionals.  

 
TREBALL AU-PAIR 
 
El treball au-pair és una bona opció de treball temporal a l’estranger, que permet 
guanyar uns diners extra i alhora millorar el coneixement de la llengua i cultura del 
país d’ acollida.  
 
Què és el treball “au-pair”? 
 
“Au pair” és l’acolliment d’una persona estrangera per part d’una família per tenir 
cura de nens i nenes i, de vegades, ajudar amb algunes tasques domèstiques.  
 
L’horari màxim de treball varia segons el país, entre 20 i 40 hores setmanals amb, 
com a mínim un dia lliure per setmana. A canvi, la persona “au pair” viu com un 
membre més de la família receptora i rep una assignació setmanal variable segons 
el país.  
 
Com a norma general el treball “au pair” no està regulat per la legislació laboral, 
sinó pel Tractat Europeu sobre Au Pair, en el cas d’Europa i les normes d’aplicació 
en el cas concret de cada país.  
 
Les següents organitzacions relacionen joves sol·licitants amb famílies d’acolliment 
(solen cobrar una quota de registre a la família i/o als au-pair): 
 
- IAPA (Associació Internacional d’ Au Pair): www.iapa.org   
- IAPO (Organització Internacional d’ Au Pair): www.au-pair.org   
- Au Pair recerca: www.aupairsearch.com   
 
ACORD EUROPEU SOBRE EL TREBALL AU-PAIR (LEGISLACIÓ): 
 
� http://www.judicatura.com/legislacion/1481.pdf   
� http://www.empleo.gob.es/es/guia/leyes/Aaupair.htm  
� https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1988-21042 
 
En altres idiomes:  
 
� http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Reports/Html/068.htm 
� http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/068.htm  

 
(inclou model de contracte al final) 
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Recerca d’ofertes d’Au-pair arreu del MÓN 
 
International Au pair Association (IAPA): http://www.iapa.org/  
En aquesta pàgina trobaràs consells per a au-pair i famílies i un directori de les  
principals agències au-pair de cada país afiliades a la IAPA.  

 
� http://www.newaupair.com        
� http://www.aupairsearch.com/ 
� http://www.aupair-world.net/  
� http://www.findaupair.com  
� http://www.aupair-

options.com/menu/account/lang/e
n/registration/aupair/help/230/ind
ex.html 

� http://aupair-visa-
switzerland.greataupair.com/searc
h/job.cfm/careType/aupair 

� http://www.au-pair-
box.com/html/span/vorteil.shtml 

� http://www.aupairinternacional.co
m/findaupair.htm 
 

 
Au-pair a EUROPA  
 
� http://www.planetaupair.com/  
� http://www.thebestaupair.com/en.

aspx 
 
 
Au-pair a ALEMANYA 

 

� http://www.au-pairs.de/es/  
� http://www.aupairagentur-

cefelin.de/ (web alemanya que  
inclou informació de països de 
parla anglesa) 

 
 
Au-pair a ESPANYA  
 
� http://www.planetaupair.com/aup

airspain.htm 
� http://www.aupairinternacional.co

m/aupair.htm 
 

 
 
 
 

 
Au-pair al REGNE UNIT 
 
� http://www.the-aupair-shop.com/ 
� http://www.aupairsbyavalon.com/ 
� http://www.aupair-agency.com/ 
� http://bapaa.org.uk/ 

 

 
Au-pair a SUÏSSA: Informació i 
ofertes  
 
� http://aupair-visa-

switzerland.greataupair.com/  
� http://www.aupair-

world.es/au_pair_program/switzerl
and/au_pair/visa/eu 

� http://www.profilia.ch/ 
 
 
Au-pair als EUA : informació i 
ofertes 
 
� http://www.greataupair.com  
 

Programa au pair per a joves 
espanyols als EUA. Amb una llista 
d’agències autoritzades per la Oficina 
d’Assumptes Educatius i Culturals del 
Departament d’Estat.  

 
� http://www.empleo.gob.es/es/mu

ndo/consejerias/eeuu/trabajar/con
tenidos/trabajojovenes.htm#aupair 
 

 
Antifrau: Cerca d’ofertes au-pair 
amb anti scam + consells 

 
� http://es.easyaupair.com/antisca

m/ 
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TREBALLAR ALS CREUERS 
 

EURES recomana prudència a l’hora de fer recerca de feina en el sector dels 
creuers. Es tracta d’un àmbit en què proliferen les companyies que ofereixen 
suposades oportunitats de feina condicionades al pagament de diverses quantitats 
econòmiques.  

En tot cas, s’haurà de tenir en compte: 

� És imprescindible tenir un alt nivell d’anglès i molt freqüentment, un segon i 
tercer idioma. 

� Es demana una sòlida experiència professional en l’ocupació que es vol exercir.  
� Els processos de selecció són molt exigents. Es valora molt l’actitud personal. 
� Els llocs de treball oferts són molt variats: hostaleria, personal sanitari, estètica 

i cures personals, manteniment, animació, neteja, fotògrafs, músics, 
dependents de comerç... 

� El treball als creuers presenta particularitats pel que fa a condicions de treball i 
drets i deures de les persones treballadores. Jornada laboral, descans, 
vacances... són diferents del treball en terra ferma i la legislació varia depenent 
dels països.  

� Moltes d’aquestes empreses no es regeixen per la legislació de la UE. 
 
Requisits específics 
  
En alguns processos de selecció s’exigeix tenir formació en seguretat marítima 
bàsica, tal com estableixen els acords STCW de l’Organització Marítima 
Internacional a la qual pertany l’Estat espanyol. 
 
STCW95 
 
És un curs de formació bàsica per treballar als creuers. 
 
� http://blogdecruceros.blogspot.com.es/2011/07/cursos-para-cruceros-

stcw95.html 
� http://pfgarea-comidas.blogspot.com.es/2009/05/stcw95-y-como-trabajar-en-

un-yate.html 
� http://www.infocruceros.com/foro-de-cruceros/trabajar-en-cruceros/1406715-

cursos-de-formacion-basica-stcw95 
 
 
Condicions laborals 
 
Es viu i treballa a bord, 7 dies a la setmana, unes 10 hores diàries.  
La durada dels contractes depèn del tipus de lloc de treball, entre 4 i 10 mesos. 
El temps de descans s’acumula i es gaudeix al final del contracte en un sol període 
de vacances. 
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Webs de recerca de feina als creuers 
 
Oferim, a títol informatiu, algunes pàgines web per a la recerca de feina als creuers. 
És preferible sol·licitar les vacants directament a les companyies de creuers. Les 
agències només ofereixen informació sobre les companyies sense garantir en cap 
moment l’obtenció d’un lloc de treball.  
 
� www.windrosenetwork.com  
� http://www.cruiselinejob.com/ 
� http://www.internationalservices.f

r/en/cruise-lines/available-
positions 

� http://icma.no/ 
� http://www.connectjobs.de/online

bewerbung.php 
� http://www.cruiselinesjobs.com/e

sp/ 

� http://www.cruiseshipjob.com/
mvc/applications/register/ 

� http://www.oscars.li 
� http://rssc.com/employment 
� http://aida.de/jobs 
� http://vipinternational.co.uk/fo

rm-cv/ 
� https://www.seachefs.com/en 

 

 

Enllaços a les pàgines de treball de les principals línies de creuers: 

� Celebrity Cruises  
� Costa Cruise Lines  
� Crystal Cruises  
� Cunard Line  
� Disney Cruise Line  
� Holland America Line  
� Norwegian Cruise Line  
� Radisson Seven Seas Cruises  
� Royal Caribbean International  
� Silversea Cruises  

� CarnivalWindstar Cruises 
� Seabourn Cruise Line 
� Princes Cruises 
� P&O Cruises 
� Viking Cruises 
� Vhospitality 
� Fred Olsen 
� Air Borne 
� Regent seven seas cruises 

 

Altres enllaços: 

� http://www.careersatsea.org/ 

Informa sobre sortides professionals relacionades amb el mar: creuers, marina 
mercant... (en anglès) 

� http://www.infocruceros.com/ 
� www.stilettoentertainment.com 
� www.jeanannryanproductions.com 
 
Per optar a feina en el sector de l’espectacle i animació a bord: cantants, ballarins, 
músics, animadors... 
 
� http://www.wave-conn.com/es/empleos_disponibles.html    (en castellà) 
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TREBALLAR A L’HOSTALERIA 
 
 
FRANÇA 
 
Web especialitzada en ofertes de 
treball urgents d’hostaleria i 
restauració 
 
� http://www.urgent-

extra.fr/index.php  
 
 
Web de feina d’hostaleria i restauració 
(cuiners, cambrers, barmans) 
 
� emplois-espaces.com   

 
Permet crear un espai personal de 
candidatura, incloent-hi les pròpies 
dades i experiències al sector 
 
� Lhotellerie-restauration.fr 

 
 

 
Web d’ una agrupació d’ empresaris 
on es publiquen les ofertes de treball 
disponibles als seus restaurants 
 
� http://www.resoemploi.fr/Offresd

emploi.aspx 
 
És la pàgina web del sindicat 
d’hostalers i restauradors de França. 
Té una secció amb ofertes de feina 
dels seus associats 
 
� http://www.synhorcat.com/?lang

=fr 
  
 

 
 
 
REGNE UNIT 
 
 
Ofertes de treball al sector de 
l’hostaleria al Regne Unit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

� http://www.caterer.com/ 
 

Ofertes de treball a diversos sectors, 
entre els quals es troba l’hostaleria. 
Inclou consells per viure a Anglaterra 
 
� http://trabajoeninglaterra.org/ 

 
Ofertes a diversos sectors, entre els 
quals es troba l’hostaleria 
 
� http://www.reed.co.uk/ 

 
 
 
 

Web del Servei Públic d’Ocupació del 
Regne Unit amb ofertes de tots els 
sectors  
 
� http://jobseekers.direct.gov.uk/h

omepage.aspx?sessionid=88c6cc
7f-5478-4352-9b08-
50be32572a23&pid=4 

 
 
Ofertes de treball a hotels del Regne 
Unit 
 
� http://www.hotel-jobs.co.uk/ 

 
 
 



 

 

 
Aquest document té caràcter orientatiu; el Servei EURES no es fa responsable dels continguts de les webs  seleccionades. 

 

 

                                                                      
 

 

 
 
Ofertes de treball al sector de 
l’hostaleria 
 
 
� http://www.hcareers.co.uk/ 
 

Ofertes del sector del lleure al Regne 
Unit i Europa 
 
� http://www.leisurejobs.com/ 
 
Web amb un cercador amb el qual es 
pot obtenir el contacte d’hotels al 
Regne Unit, per presentar auto 
candidatura  
 
� http://www.jobsinhotels.co.uk/ 

 
 
 
 

 
 
Ofertes de treball a Londres en 
diversos sectors, entre els quals es 
troba l’hostaleria i la restauració 
  
 
� http://www.londonjobs.co.uk/ho

me/introduction.html.com 
 

Ofertes de diversos sectors, entre els 
quals es troba el càtering 
 
� http://ijobs.independent.co.uk/jo

bs/catering/ 
 

Ofertes de feina d’hostaleria i lleure al 
Regne Unit 
 
� http://www.workabout.uk.com/ho

me.aspx 
 

  
ESPANYA 
 
Es poden trobar ofertes del sector de 
la restauració i d’altres activitats 
turístiques també a Espanya. S’ha de 
tenir en compte que normalment sol 
ser necessari parlar amb fluïdesa 
llengües estrangeres. 

 A la secció d’EURES de la web del 
SEPE, podreu trobar feina d’estiu:  
 

 https://www.sepe.es/contenidos/
personas/encontrar_empleo/enco
ntrar_empleo_europa/paises/espa
na/empleo_espana.html 
 

  
La major part de les grans cadenes hoteleres, empreses d’animació i entreteniment 
o del sector dels serveis, tenen a les seves webs una secció d’ofertes de treball.

 
TREBALLAR COM A SOCORRISTA 
 
 

Els socorristes treballen a piscines, platges... per assegurar 
la seguretat dels banyistes. La seva tasca és observar i 
supervisar les zones de bany per tal d’evitar accidents, 
avisar els banyistes de situacions perilloses i, en cas 
d’emergència, dur a terme un procediment de rescat.  
 
Per desenvolupar aquesta professió és necessari tenir 
capacitat d’observació, facilitat de comunicació amb les 
persones i reaccionar ràpidament en cas d’emergència. A 

més de ser major de 16 anys, tenir bona forma física i ser un/a bon/a nedador/a. 
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Títols: Acreditació internacional 
 
Si ja es disposa d’un títol de socorrista expedit per la RFESS es pot aconseguir una 
certificació internacional. Els títols de “Socorrista Aquàtic + Socorrista en Primers 
Auxilis” expedits per la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo 
(RFESS) que porten el Logotip de la Federació Internacional de Salvament i 
Socorrisme tenen reconeguda l’equivalència amb "International Lifesaver Certificate 
(ILS) ". 

El reconeixement d’aquesta equivalència no implica que el certificat habiliti per 
treballar en altres països. En cada cas s’haurà de consultar la legislació del país de 
destinació. Normalment serveix per convalidar determinades assignatures i 
acreditar que s’ha rebut una formació oficial al nostre país.  

A Catalunya, podeu contactar amb la Federació Catalana de Salvament i Socorrisme  

� https://salvament.org/wordpress/sample-page-2/contactes/  

 
Com se sol·licita? 
 
Heu de contactar amb l’entitat on heu fet la formació, qui sol·licitarà el Certificat 
ILS i us l’enviarà. 
 
Recursos de recerca de feina 
 
Autoritats locals, centres de lleure, clubs privats, hotels i centres de vacances 
acostumen a contractar socorristes:   
 
� http://www.leisurejobs.com/jobs/pool-lifeguard/ 
� http://www.e4s.co.uk/jobs/lifeguard-jobs.htm 
� https://www.kimeta.de/stellenangebote-rettungsschwimmer 
 

 

TREBALLAR A PARCS AQUÀTICS I D’ATRACCIONS 
 
 
Els parcs d’atraccions són una opció important a l’hora de trobar feina 
temporal/d’estiu.  
 
Aquests parcs contracten cada any un gran 
nombre de persones per cobrir diverses 
vacants (personal de restaurant, cuina,  
taquilla, jardineria, manteniment, 
espectacles, oficina, botiga, socorrisme...). 
Per fer recerca de feina als parcs 
d’atraccions, la millor opció és fer-ho 
mitjançant la seva pàgina web. A continuació 
us oferim un llistat amb els principals parcs 
d’atraccions ordenats per països. Accedint a 
les seves pàgines web, trobareu la secció de llocs vacants de feina. 
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ALEMANYA 
 
� Legoland Alemania 
� Europapark 
� Phantasia Land 
� Hansa Park 
� Heide Park 
� Feengrotten 
� Miniatur Wunderland 
� Kulturinsel 
� Kandel Funforest 
� Movie Park Germany 
� Skylinepark 
� Sommer Rodelbahn 
� Belantis 
� Freizeitpark Plohn 
� Spieleland 
� Playmobil Funpark 
 
 
BÈLGICA 
 
� Aqualibi 
� Aventureparc 
� Bellewaerde 
� Bobbejaanland 
� Boudewijnseapark 
� Harry Malter Familiepark 
� El laberinto 
� Mont Mosan 
� Oceade 
 
 
FRANÇA 
 
� Aqualand Cap d´Agde 
� Aqualand Gujan Mestras 
� Aqualand Port Leucate 
� Aqualand Saint Cyprien 
� Aqualand Saint Cyr 
� Aqualud Le Touquet 
� Aquarium La Rochelle 
� Aquarium du Limousin 
� Cité de l´Espace 
� Cobac Parc 
� Dennlys Parc 
� Disneyland Paris 
� Domaine de la Bourbansais 
� Festyland 
� Frais Pertuis City 
� France Miniature 

� Futuroscope 
� Grand Parc du Puy du Fou 
� Jardin d´Acclimatation 
� Mer de Sable 
� Le Pal 
� Nigloland 
� Parc Asterix 
� Vulcania 

 
 
ITÀLIA 
 
� Gardaland 
� Mirabilandia 
� Minitalia Leolandia Park 
� Rainbow Magicland 
� Aquafan 
� Aqualandia 
� Odissea 2000 
� Zoomarine 
� Etnaland 

 
 
REGNE UNIT 

 
� Alton Towers 
� Legoland Inglaterra 
� Chessington World of Adventures 
� Blackgang Chine 
� Drayton Manoe theme park 
� Oakwood Theme Park 
� Paultons Park 
� Crealy Adventure Park 
� Adventure Wonderland 
� Fantasy Island 
� The British Association of Leisure 

Parks, Piers and Attractions 
 
 
ESPANYA 
 
� Parque de atracciones de Madrid 
� Parque Warner 
� Port Aventura 
� Terra Mítica 
� Isla Mágica 
� Dinópolis 
� Parque de atracciones de 

Zaragoza 
� Tivoli  
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TREBALL AGRÍCOLA DE TEMPORADA 

 

La feina consisteix bàsicament en la collita de fruita 
i hortalisses.  
La solució ideal per fer feina agrícola de temporada 
és tenir, abans del desplaçament, un contracte o 
compromís de l’empresa, però això no és sempre 
possible. 
En alguns llocs, la mecanització de les tasques de 
collita fa que sigui més difícil trobar ofertes de 
treball, com en el cas de la verema francesa.  
No és imprescindible dominar una llengua 

estrangera per fer aquesta feina, però sí serà necessari tenir nocions de la llengua 
del país o un nivell mitjà d’anglès per poder fer la cerca de feina i comunicar-se 
amb els responsables i els/les companys/es de feina.  
 
 
Paraules claus per fer recerca d’ofertes de treball al sector agrícola: 
  

� Anglès: Farm worker, agricultural worker, ranch hand, farm hand, fruit 
picker 

� Francès: ouvrier agricole, aide agricole, vendangeur 
� Alemany: landarbeiter/in, erntearbeiter/in 
� Holandès: landarbeider 
� Noruec: gårdsarbeider 

 

FRANÇA 

En general, el període de les collites va 
de maig a setembre. La verema 
s’estén de finals d’agost a finals de 
setembre. De vegades la feina dura 
només uns dies.  

Hi ha diverses maneres d’organitzar la 
recerca de feina agrícola a França:  

� Deixar directament el CV a les 
granges 

� Fer servir la web de recerca de 
feina del Servei Públic d’Ocupació 
Francès, Pôle- Emploi: Entrar a 
"recherche avancée”; a “ emploi 
recherché” desplegar “thème” i 
triar “métiers saisonniers, de 

vacances / Jobs d'été". Més 
informació:  

� www.pole-emploi.fr 

� Contactar amb les "Maisons des 
saisonniers". És una xarxa 
d’organismes que ajuden a trobar 
feina de temporada a França. 
Directori de les "Maisons des 
saisonniers":  

� www.saisonnalite.org. 

� Altres pàgines de treball 
estacional:  

� http://anefa.org/saisonniers 
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� Més informació sobre la collita de 
fruita i la verema a França:  
 

� http://www.empleo.gob.es/es/mu
ndo/consejerias/francia/trabajar/c
ontenidos/Vendimia2015.pdf 
 

� Altres borses de treball del sector 
agrícola a França: 

� www.anefa.org 
� www.adefagironde.org 
� www.apecita.fr 
� www.vinomedia.fr  
� www.producteursdesavoie.com  

www.jobs-ete.com 

 

 

REGNE UNIT 

Collita de maduixes 
 

� http://trabajarporelmundo.org/cla
ves-para-trabajar-en-la-recogida-
de-fresas-de-inglaterra/ 

 
 
Portal de feina de la revista Farmers 
Weekly  
 
� http://jobs.fwi.co.uk/ 

 
 

Agriculture Jobs UK 
 
� www.tiptopjob.com 
� www.delacyexecutive.co.uk/ 
� www.shireconsulting.co.uk/ 
� www.farminguk.com   
� www.lantra.co.uk/ 
� www.agencycentral.co.uk/                 
� hopslaboursolutions.com                                              
� http://www.fruitfuljobs.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Granges 
 

 
� http://www.kelseyfarms.co.uk/ 
� http://www.haygrove.co.uk/ 
� http://www.emerysoftfruit.com/ 
� http://www.withersfarm.co.uk/ 
� http://www.gs-growers.com/ 
� http://www.westnewtonfruit.co.uk 
� http://www.boddingtonsberries.co.

uk/ 
� http://www.edwardvinson.co.uk/ 
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NORUEGA 

Les oportunitats de treballar a 
l’agricultura s’adrecen a persones 
qualificades amb estudis agrícoles. 
Amb una formació adequada, s’hi pot 
troba feina per tot l’any. Hi ha treball a 
les granges ramaderes (vaques, 
ovelles, porcs) i als diversos cultius  

 

 

No es recomana viatjar a Noruega per 
fer la recerca de feina “in situ” ja que 
la vida allà és molt cara. Desplaçar-s’hi 
a buscar feina requereix una inversió 
econòmica important. 

Les granges solen tenir els seus propis 
canals de selecció de personal. 
Algunes vegades, el reclutament es fa 
a través del Servei Públic d’Ocupació: 

� https://www.nav.no/en/Home 

  

PAÏSOS BAIXOS 

A Holanda totes les ofertes de treball 
agrícola de temporada es recullen en 
una web única:  
 
� www.seasonalwork.nl  

 

S’ha de preparar el CV en anglès o 
holandès i carregar-lo a la pàgina. 
Aquesta web té una part en anglès 
però gran part és en holandès. Moltes 
ofertes per recollir espàrrecs (març a 
juny)  i maduixes (maig a agost).  

 

SUÈCIA 

A Suècia no existeixen webs 
especialitzades en treball estacional. 
Per trobar-hi feina, es recomana 
contactar directament amb les 
empreses. Cal utilitzar webs de treball 
generals:  

Servei Públic d’Ocupació Suec:  

� www.arbetsformedlingen.se 

Portal Eures:  

� http://ec.europa.eu/eures

SUÏSSA 

No és aconsellable desplaçar-s’hi 
sense una feina perquè hi ha poca 
oferta. Per a la verema, els mesos de 
treball són setembre i octubre.  La 
temporada general de collites 
agrícoles és curta: juliol i agost. La 

collita de patates té lloc a finals 
d’octubre i principis de novembre.  

� www.agrisano.ch  
� www.espace-emploi.ch 
� www.eures.ch 
� www.landdienst.ch 
� http://www.agri-job.ch/de/ 
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ALTRES ENLLAÇOS D’INTERÈS  

FRANÇA 

Llistat de webs de treball estacional i 
d’ofertes de treball individuals 

� http://www.emploi.org/fr/job-
saisonniers/recherche-petit-job-
saisonnier  

 
Ofertes de feina a diversos sectors: 
hostaleria i restauració, ensenyament 
de l’espanyol, salut…) Cal registrar-se 
a través de Linkedln, Facebook o 
Viadeo 
 
� http://redfrancia.com/trabajo-

temporal-en-francia  
 
Especialitzat en feina estacional; 
classificada per categoria i província- 
“département” 
 
� http://www.saisonnier.fr/  
 
Feina d’estiu, estacional 
 

� http://www.jobdete.com/   
 

Principalment per a joves 
 
� http://www.jobs-ete.com/  
 
Treball a turisme, hostaleria i comerç 
a regions de muntanya: Alps, 
Pirineus… 
 
� http://www.monjobalamontagne.

com/  
 

Ofertes de treball estacional o de més 
llarga durada; és preferible no 
seleccionar regió. Estalvia temps per 
fer la recerca 

 
� http://www.travail-

saisonnier.com/ 
  
� http://www.pickingjobs.com/franc

e/ 

IRLANDA 
 
� http://www.pickingjobs.com/irela

nd/  
 
Seleccionar Irlanda 
 

� http://www.summerjobs.com/  
 
Irlanda del Nord 
 

� http://www.recruitni.com/  
 

� http://www.irishjobs.ie/Summer-
Jobs  

 
 
MALTA 
 
Proposa ofertes de tots els països de 
l’Espai Econòmic Europeu. Inclou 
ofertes de feina d’estiu 
 
� https://secure.etc.gov.mt/Jobsee

ker/JobSearch/JobSearch  
 
Treball a Malta –summer job 

 
� http://www.youth.org.mt/?m=vac

ancies 
   
Seleccionar Malta  
 

� http://www.antal.com/  
 
Malta i altre països europeus 
 
� http://www.pentasia.com/  
� http://www.quadconsultancy.com 
� http://www.crossroads.com.mt/h

ome 
 
Selecció per sector i per professió 
 
� http://www.people.com.mt/jobs.h

tml  
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PAÏSOS BAIXOS 
 
Treball agrícola i collita de fruita 
 
� http://www.seasonalwork.nl/  

 
 

� http://www.seasonworkers.com/  
� https://www.undutchables.nl/can

didates  
 
 
PAÏSOS NÒRDICS 
 
� http://www.nordjobb.net/ 
 
 
Treball agrícola a Dinamarca, 
Noruega, Suècia, Finlàndia, Països 
Baixos 

 
� http://www.pickingjobs.com/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGNE UNIT 
 
Ofertes i consells per buscar feina 
estacional, en general  per regions  
 
� http://www.seasonworkers.com/s

ummerjobs/resorts/summer-jobs-
england.aspx  
 

� http://www.pickingjobs.com/engl
and/  
 

Treball d’estiu 
 

� www.summer-jobs.co.uk  
 
Per a graduats i estudiants: part-time, 
gap year jobs, internships  

 
� www.E4s.co.uk  

 
Part-time jobs, internships… també 
“gap years”, conté algunes webs de 
pagament  

 
� www.gapyear.com  

 
� http://www.pgl.co.uk/pglweb/recr

uitment/   
 
Treball a càmpings 

 
� http://www.canvasholidays.co.uk/

recruitment  
 
Verema, collita de fruita...també feina 
de manufactura, administració... 

 
� http://www.fruitfuljobs.com/  
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SERVEIS PÚBLICS D’OCUPACIÓ 
 
Dels diferents països de l’Espai Econòmic Europeu. Totes les webs dels Serveis 
Públics d’Ocupació de cada país de l’EEE inclouen un cercador d’ofertes de feina, on 
podreu fer la vostra pròpia recerca d’ofertes de treball estacional i d’estiu:  
 
 
ALEMANYA 
 

� http://www.arbeitsagentur.de/ 
 
ÀUSTRIA 
 

� http://www.ams.at/ 
 
FRANÇA 
 

� http://www.pole-emploi.fr/accueil/ 
 
IRLANDA 
 

� http://www.welfare.ie/en/Pages/home.aspx 
 
ITÀLIA  
 

� http://www.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx 
 
MALTA 
 

� http://www.etc.gov.mt/Index.aspx 
 
NORUEGA 
 

� http://www.nav.no/ 
 

PAÏSOS BAIXOS 
 

� http://www.uwv.nl/Particulieren/internationaal/index.aspx 
 

REGNE UNIT 
 

� https://www.gov.uk/browse/working/finding-job 
 
SUÈCIA 
 

� http://www.arbetsformedlingen.se/ 
 
 
 


