
 

 

 

PROGRAMA DE MOBILITAT LABORAL 

ENTRE CATALUNYA I BADEN-WÜRTTEMBERG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaració del/de la participant seleccionat/a 

Confirmo el meu interès i la meva disponibilitat per participar en el Programa de Mobilitat Laboral amb la 

dedicació que requereix. Assumeixo el compromís de comunicar, amb la deguda antelació, qualsevol 

variació sobre això, sabent que puc quedar exclòs del Programa en cas de deixar de tenir la disponibilitat 

requerida o no assolir el nivell lingüístic necessari. 

 

Així mateix, dono el meu consentiment per a la cessió de les meves dades necessàries per a la intermediació 

laboral a totes les parts implicades en el programa (als serveis d'intermediació de Catalunya i Baden 

Württemberg, organitzacions professionals a Baden-Württemberg, Welcome Center a Baden-Württemberg, 

Goethe Institut a Barcelona, empreses oferents d’ocupació). 

 

 

 

 

 

 

Lloc, data i nom participant 

 

 

 

 

 

Signatura 

 

 

Objectius del programa 

En el marc de l'acord de cooperació per al foment de la mobilitat laboral entre ambdues regions, firmat el 29 de maig 

de 2014 entre l'estat de Baden-Württemberg i la Generalitat de Catalunya, es concreta un Programa de Mobilitat 

Laboral que té, entre altres objectius, facilitar l'ocupació i integració en el mercat laboral de la Regió a professionals 

catalans interessats en aquesta destinació i amb el perfil lingüístic i professional adequat.  

 

Informacions sobre el programa 

El Programa, per facilitar la integració plena (tant en l'àmbit social com laboral) als participants en Baden-

Württemberg, es configura amb les següents característiques: 

 Selecció de Participants:  

Entre professionals en situació de desocupació, interessats a viure i treballar a Alemanya i amb un perfil 

professional compatible amb les professions per a les quals, segons l'Agència Federal de Treball 

alemanya (BA-ZAV), en comunicació periòdica amb el SOC, hi ha mancança de candidats.  

 Formació subvencionada (*):  

o Cursos totalment subvencionats per la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Finances i 

Economia de Baden-Württemberg de la llengua alemanya fins al nivell B2 impartits en el Goethe 

Institut de Barcelona. La Generalitat assumeix les despeses fins al nivell B1 i el Ministeri de Finances 

i Economia les despeses del nivell B2. 

o Informació sobre la vida i el treball a Baden-Württemberg. Aquesta informació es vehicula a través 

de les accions formatives en llengua alemanya, i addicionalment a través de la pàgina web del 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat: 

http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/mobilitat_laboral_internacional/Treballar

_a_baden-wuerttemberg/  

 Accés al mercat laboral a Baden-Württemberg: 

o La BA-ZAV, en col·laboració amb parts associades, assistirà als participants del programa per a la 

integració en el mercat laboral de Baden-Württemberg, una vegada que el participant hagi assolit el 

nivell B1. 

o En paral·lel, els participants del programa han de mantenir, de forma proactiva, contactes directes 

amb empreses a Baden-Württemberg. 

 

(*) la subvenció de les accions formatives estarà sempre condicionada a la disponibilitat de fons per part del Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i del Ministeri de Finances i Economia de Baden-Württemberg. 

http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/mobilitat_laboral_internacional/Treballar_a_baden-wuerttemberg/
http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/mobilitat_laboral_internacional/Treballar_a_baden-wuerttemberg/

