OCUPACIÓ
OCUPACIÓ PÚBLICA
L’ocupació pública és oferida per les diferents administracions públiques: estatal, autonòmica, local, institucional o
organismes de la UE. Les distintes ofertes d’ocupació apareixen publicades en els seus corresponents butlletins oficials
(BOP, DOCV, BOE, DOCE). L’accés a l’ocupació pública es realitza a través de: oposició, concurs oposició o borsa de
treball.
Informació:
http://www.castello.es (Apartat: Ocupació Pública)
http://bop.dipcas.es/PortalBOP/boletin.do (Butlletí Oficial de l’Excma. Diputació Provincial de Castelló)
http://www.docv.gva.es (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana)
http://www.boe.es/index.php?lang=ca (Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat)
http://www.eur-lex.europa.eu (Diari Oficial de la UE)
http://administracion.gob.es/pag_Home/index.html?idioma=ca (Punt d’accés general a l’Administració espanyola >
Apartat Ocupació pública i beques)
OCUPACIÓ PRIVADA
L’ocupació privada és oferida través de les empreses privades. El requisit fonamental és tindre la formació acadèmica
professional adequada al lloc de treball que s’ofereix i més de 16 anys. Pots accedir a informació sobre ofertes i
demandes d’ocupació a través de diferents entitats i organismes: empreses de treball temporal (ETT), Servei Valencià
d’Ocupació i Formació (SERVEF) , Agència de Desenvolupament Local (ADL), etc.
EMPRENEDORIA / CREACIÓ D’EMPRESES / FINANÇAMENT PERSONES EMPRENEDORES
Una altra forma d’accedir al món laboral és a través de l’autoocupació, en què tu mateix eres el que crees el teu lloc de
treball. Hi ha entitats i organismes que et poden informar, orientar i assessorar sobre la posada en marxa de la teua
pròpia empresa.
CENTRE EUROPEU D’EMPRESES INNOVADORES DE CASTELLÓ - CEEI
Organisme de suport a emprenedors/es i pimes per a impulsar el desenvolupament econòmic i social de la província de
Castelló a través de la innovació.
Ronda de circumval·lació, 188, 12003 Castelló de la Plana
Tel.: 964 722 030
Fax: 964 238 889

http://ceeicastellon.emprenemjunts.es
ceei@ceei-castellon.com

CAMBRA DE COMERÇ DE CASTELLÓ - PROGRAMA ESPAÑA EMPRENDE
Aquest programa s’insereix en el Programa operatiu d’ocupació, formació i educació 2014-2020 (POEFE) i està
cofinançat pel Fons Social Europeu i la Generalitat Valenciana.
L’objectiu bàsic del programa del pla España Emprende és contribuir a la posada en marxa d’activitats empresarials
noves, incidint de manera especial en la seua sostenibilitat i competitivitat al llarg del temps.
Av. Germans Bou, 79, 12003 Castelló de la Plana
Tel.: 964 356 500
Fax: 964 356 510
Ajuntament de Castelló de la Plana – Regidoria de Joventut

https://www.camaracastellon.com
(Apartat
d’Empreses > Programa España Emprende)
info@camaracastellon.com

Creació

OCUPACIÓ (Ed. febrer 2018) - 1

CONFEDERACIÓ D’EMPRESARIS DE CASTELLÓ - CEC
La CEC té un servei d’atenció i ajuda a la persona emprenedora, que cobreix totes les àrees necessàries per a la posada
en marxa i posterior desenvolupament de les iniciatives empresarials a través d’entrevistes personals, cursos de
formació, etc.
Plaça Maria Agustina, 1, 12003 Castelló de la Plana
Tel.: 964 723 400
Fax: 964 239 010

http://www.infocec.es
info@infocec.es

ESPAITEC
El Parc científic, tecnològic i empresarial, promogut per la Universitat Jaume I i la Confederació d’Empresaris de Castelló
(CEC), fomenta la col·laboració universitat-empresa per a un intercanvi de coneixements que potencie la creació
d’empreses de base tecnològica d’alt valor afegit, oferint a les persones emprenedores instal·lacions i serveis generals
d’administració i manteniment, assessorament en el desenvolupament de la idea de negoci, posada en marxa i
posterior seguiment.
Parc científic, tecnològic i empresarial UJI - Edifici http://espaitec.uji.es/va/
ESPAITEC1
espaitec@espaitec.uji.es
Campus del Riu Sec.
Av. Sos Baynat, s/n, 12071 Castelló de la Plana
Tel.: 964 387 390
Fax: 964 387 399
PORTAL DE L’EMPRENEDOR
El Portal de l’Emprenedor és la plataforma que la Generalitat posa a disposició de les persones que volen emprendre, i
agrupa tota la informació que els puga ser d’utilitat per a desenvolupar i posar en marxa la seua idea de negoci i el seu
projecte empresarial.
www.emprendedores.gva.es/va/inicio
PROGRAMA ACTIVA’T
El programa Activa’t és una iniciativa dirigida a la joventut amb l’objectiu d’oferir, de manera gratuïta, una sèrie de
ferramentes que els ajuden a formar-se, crear negocis propis, posar-se en marxa com a emprenedors/es o preparar-se
adequadament per a la recerca d’ocupació.
http://www.google.es/landing/activate
LÍNIES ICO EMPRESES I EMPRENEDORS 2018
Finançament orientat a autònoms, empreses i entitats públiques i privades, tant espanyoles com estrangeres, que
realitzen inversions productives en territori nacional i/o necessiten liquiditat.
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL
https://www.ico.es/ca/web/ico/home
Paseo del Prado, 4, 28014 Madrid
Línia gratuïta d’ICO 900 121 121 (informació de productes i
serveis d’ICO)
Telèfon de centraleta: 91 5 921 600
ENISA, EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, SA
ENISA és una societat mercantil estatal que depén del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, a través de la
Direcció General d’Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa que, des de 1982, participa activament en el finançament
de projectes empresarials viables i innovadors.
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL
C/ José Abascal, 4, 5é, 28003 Madrid
Tel.: 915 708 200
Ajuntament de Castelló de la Plana – Regidoria de Joventut
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CROWDFUNDING
Ferramenta molt senzilla de finançament col·lectiu en què, a través de persones que donen suport a la iniciativa, es
forma una xarxa per a aconseguir diners o altres recursos.
https://www.universocrowdfunding.com (llistat amb les principals plataformes crowfunding d’Espanya i Amèrica Llatina)
https://www.lanzanos.com (projectes musicals)
https://ca.goteo.org/ (projectes creatius)
https://www.verkami.com (projectes socials i culturals)
https://quirky.com (enfocada a l’enginyeria i el disseny industrial)
RED ESPAÑOLA DE BUSINESS ANGELS
Xarxa de persones particulars que inverteixen el seu capital financer en projectes a canvi de la seua participació en
empreses. A més del capital, aporten la seua experiència i les seues xarxes de contacte. Solen estar associats en xarxes
per a facilitar l’activitat.
http://www.esban.com
ALTRES ENLLAÇOS D’INTERÉS PER A PERSONES EMPRENEDORES
EMPRENEMJUNTS
EMPRENEDORS I
COMPETITIVITAT

http://www.emprenemjunts.es/?lang=2
PIME

-

MINISTERI

D’ECONOMIA,

INDÚSTRIA

I http://www.ipyme.org/

PROGRAMA DE CREACIÓ D’EMPRESES - MINISTERI D’ECONOMIA, http://www.creatuempresa.org/esINDÚSTRIA I COMPETITIVITAT
ES/Paginas/CEHome.aspx
PORTAL D’AUTÒNOMS - EMPLÉATE - MINISTERI D’OCUPACIÓ I SEGURETAT https://empleate.gob.es/autonomos/#/
SOCIAL
EMPRENDEDORES.ES

http://www.emprendedores.es/

SER AUTÓNOMO

https://www.serautonomo.net/

SERVEIS MUNICIPALS D’OCUPACIÓ
AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL - ADL
L’Agència de Desenvolupament Local (ADL) és un departament que depén de la Regidoria de Benestar Social i Foment
d’Ocupació de l’Excm. Ajuntament de Castelló i ofereix a la ciutadania els serveis d’informació, orientació laboral i
recerca d’ocupació. Ofereix els serveis següents:
•
Orientació laboral per a la recerca d’ocupació.
•
Millorar la formació i qualificació laboral per a ajudar a trobar treball.
•
Elaborar el currículum.
•
Preparar per a entrevistes de treball.
•
Tallers de recerca d’ocupació per Internet.
•
Conéixer recursos on buscar ocupació.
•
Informació sobre empreses i webs d’ocupació.
Edifici Quatre Cantons
C/ Enmig, 82, 1r, 12001 Castelló de la Plana
Tel.: 964 355 482
Fax: 964 355 483
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PROGRAMA CONOCE
CONOCE és un portal web que sorgeix de la convergència d’objectius i interessos d’entitats que treballen en formació i
ocupació a la ciutat de Castelló, i treballen en xarxa en el projecte Castellón Emplea, coordinat per l’Ajuntament de
Castelló i amb el suport del Ministeri de Política Territorial.
http://conocempleo.castello.es
ESCOLA DE MATÍ I DE VESPRADA
Servei d’acollida i atenció a escolars d’entre 3 i 12 anys, oferit per l’Excm. Ajuntament de Castelló, encaminat a afavorir
la conciliació de la vida laboral i familiar.
Es realitzen activitats socioeducatives.
Servei d’Igualtat d’Oportunitats
Passeig Ribalta, 21, ent. A , 12001 Castelló de la Plana
Tel.: 964 251 979 / 964 355 322
Fax: 964 241 642

http://www.castello.es (Apartat Hisenda > C60 On-line )
igualdad@castello.es

SERVEF
CENTRES SERVEF
El Servei Valencià d’Ocupació i Formació de la Generalitat Valenciana ofereix informació sobre treball, formació i
orientació per a l’ocupació, subvencions, inscripció com a demandant d’ocupació, etc.
C/ Castelldefels, 17, 12004 Castelló de la Plana
Tel.: 964 723 150
Fax: 964 269 576

http://www.servef.es (Apartat Atenció al ciutadà >
Buscar centres Servef d’ocupació > Castelló)
cse_cs_castelldefels@gva.es

C/ Historiador Viciana, 8, 12002 Castelló de la Plana
Tel.: 964 558 650

http://www.servef.es (Apartat Atenció al ciutadà >
Buscar centres Servef d’ocupació > Castelló)
cse_cs_hviciana@gva.es

SEPE - SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ
Organisme autònom de l’Administració General de l’Estat, adscrit al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, encarregat
de l’ordenació, desenvolupament i seguiment dels programes i mesures de la política d’ocupació.
C/ Castelldefels, 17, 12004 Castelló de la Plana
Tel.: 964 750 598 / 901 119 999

http://sepe.es/contenidos/ca/personas/index.html

SEPE- OBSERVATORI DE LES OCUPACIONS
Unitat tècnica que analitza la situació i les tendències del mercat de treball, les ocupacions, els col·lectius d’interés per a
l’ocupació i les transformacions que s'hi produeixen.
Av. Pérez Galdós, 19, 12002 Castelló de la Plana
Tel.: 964 750 565

Ajuntament de Castelló de la Plana – Regidoria de Joventut

http://sepe.es/contenidos/ca/personas/index.html
(Apartat Què és el SEPE > L’Observatori de les Ocupacions
del Servei Públic d’Ocupació Estatal)
observatorio.castellon@sepe.es

OCUPACIÓ (Ed. febrer 2018) - 4

ALTRES ENTITATS
ASSOCIACIÓ DE JOVES EMPRESARIS - AJE
AJE Castelló, Associació de Joves Empresaris de la Xicoteta i Mitjana Empresa de Castelló, és una institució sense
finalitat lucrativa que exerceix funcions de promoció, tutela i defensa dels interessos econòmics i socials de la societat
empresarial de Castelló i província, així com l’estudi, difusió i foment de les vocacions empresarials, i dóna suport a la
joventut amb iniciatives.
C/ Degà Martí , 46, 12004 Castelló de la Plana
Tel.: 964 225 468

http://ceeicastellon.emprenemjunts.es/?op=36&id=191
aje@ajecastellon.com

EADE - CONSULTING JUNIOR EMPRESA
EADE - Consulting Junior Empresa és una associació sense finalitat lucrativa, creada i gestionada per estudiants
universitaris, l’objectiu de la qual és ser un complement pràctic de l’ensenyança teòrica que els universitaris i les
universitàries adquireixen en els seus estudis. Anualment convoca el concurs CreaEmpresa destinat als estudiants de
batxillerat i cicles formatius per al foment de la seua creativitat i la seua capacitat innovadora.
Campus del Riu Sec, Despatx JAA118SD
Av. Vicent Sos Baynat, 12071 Castelló de la Plana
Tel.: 964 728 512

http://eadeconsulting.com
info@eadeconsulting.com

FUNDACIÓ UNIVERSITAT JAUME I - EMPRESA - FUE UJI
La Fundació Universitat Jaume I-Empresa és una institució cultural privada sense finalitat lucrativa i de caràcter
permanent, promoguda pel Consell Social de l’UJI i per la Confederació d’Empresaris de Castelló (CEC). Té com a objecte
promoure i fomentar la investigació científica i la docència universitària en tots els àmbits relacionats amb la universitat
i el seu entorn socioeconòmic (ex.: estades en pràctiques d’alumnat en empreses, orientació a l’autoocupació, jornades,
seminaris, congressos, etc.)
Edifici Consell Social, Universitat Jaume I
Campus del Riu Sec, s/n, 12071 Castelló de la Plana
Tel.: 964 387 222
Fax: 964 387 010
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SINDICATS
El sindicat és l’organització que defén els interessos de les persones treballadores. Desenvolupen les seues tasques en
nombrosos àmbits: salut laboral, assessorament jurídic, formació, recerca d’ocupació, etc. A continuació detallem alguns
dels sindicats més representatius:
CCOO - COMISSIONS OBRERES DEL PAÍS VALENCIÀ
Plaça de les Aules, 6, 12001 Castelló de la Plana
Tel.: 964 226 016
Fax: 964 331 107

http://www.pv.ccoo.es
http://www.ccoo.es
ccoopv@pv.ccoo.es

FOREM PV - FUNDACIÓ FORMACIÓ I OCUPACIÓ DEL PAÍS VALENCIÀ
Promoguda per CCOO-PV per a la planificació i gestió de la formació professional per a l’ocupació a la Comunitat
Valenciana.
Av. València, 42, 12006 Castelló de la Plana
Tel.: 964 251 720

www.forempv.ccoo.es
forempvnord@forempv.ccoo.es

UGT - UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS
Plaça de les Aules, 5, 4a i 5a , 12001 Castelló de la Plana
Tel.: 964 226 508
Fax: 964 227 884

http://www.ugt-pv.es/cms/
http://ugtpvcomarquesdelnord.blogspot.com.es
planaalta@pv.ugt.org

USO - UNIÓ SINDICAL OBRERA DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Av. Borriana, 13, 12005 Castelló de la Plana
Tel.: 964 246 416
Fax: 964 246 193

http://www.usocv.org
castellon@uso-cv.org

SUBVENCIONS/AJUDES
BECA D’ESPECIALITZACIÓ PROFESSIONAL EN PROJECTES EUROPEUS
L’Excm. Ajuntament de Castelló, a través de la Regidoria de Joventut, convoca anualment beques d’especialització
professional en projectes europeus amb destinació en les oficines de la Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea a
Brussel·les.
Edifici Menador
Pl. Horts dels Corders, 4, 2n, 12001 Castelló de la Plana
Tel.: 964 229 551
Fax: 964 286 712

http://joventut.castello.es (Apartat > Formació > Beques )
oficinasinformacionjuvenil@castello.es

BECA PER A TÈCNIC/A SUPERIOR EN ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA
L’Excm. Ajuntament de Castelló, a través de la Regidoria de Joventut, convoca beques per a la realització de pràctiques
professionals en el Negociat de Joventut, dirigides a persones joves amb titulació de tècnic/a superior del cicle formatiu
Tècnic/a Superior en Animació Sociocultural i Turística o titulació equivalent.
Edifici Menador
Pl. Horts dels Corders, 4, 2n, 12001 Castelló de la Plana
Tel.: 964 229 551
Fax: 964 286 712

http://juventud.castello.es (Apartat > Formació > Beques )
oficinasinformacionjuvenil@castello.es

BEQUES ARGO
Beques dirigides a titulats universitaris de qualsevol universitat espanyola pública o privada, per a fer pràctiques
formatives en empreses europees amb una duració mitjana de 6 mesos.
http://www.becasargo.es/el-mundo-a-tu-alcance
http://www.argos.gva.es
Ajuntament de Castelló de la Plana – Regidoria de Joventut
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BEQUES FARO
Programa que té com a objectiu facilitar la realització de pràctiques en entitats o empreses a nivell internacional.
http://www.becasfaro.es
BEQUES MARIE SKLODOWSKA - CURIE
Les beques Marie Skłodowska-Curie, són beques destinades a fomentar la formació i el desenvolupament
d’investigadors que siguen destacats en temes d’innovació.
https://www.becasestudio.es/becas-marie-curie/
https://ec.europa.eu/spain/news/las-acciones-marie-sk%C5%82odowska-curie-celebran-150-a%C3%B1os-de-la-cient
%C3%ADfica-con-100000-beneficiados_es
BEQUES D’INTERNACIONALITZACIÓ - IVACE INTERNACIONAL
Aquestes beques tenen com a finalitat principal la formació i l’especialització professional, així com les pràctiques sobre
diferents aspectes en la internacionalització de l’empresa de la Comunitat Valenciana.
http://www.ivace.es/index.php?lang=es&Itemid=100459
BEQUES DE LA COMISSIÓ EUROPEA
Beques per a realitzar practiques laborals en els serveis de la Comissió Europea per a graduats universitaris.
http://www.ec.europa.eu/stages/index_en.html
ALTRES PROGRAMES DE PRÀCTIQUES EN PAÏSOS / INSTITUCIONS ESTRANGERES
Un gran nombre d’institucions europees ofereixen aquesta possibilitat, com per exemple l’Alt Comissionat de l’ONU,
Consell d’Europa, Consell de la UE, etc. Pot consultar-se un llarg llistat amb enllaços en el web del DISE-UV.
http://www.eib.org/
TREBALL A L’ESTRANGER
XARXA EURES
EURES és una xarxa europea de serveis per a la recerca d’ocupació que facilita la mobilitat i col·locació de les persones
treballadores, les quals poden accedir a les ofertes d’ocupació que es presenten en qualsevol dels països que la
componen.
C/ Historiador Viciana, 8 , 12002 Castelló de la Plana
Tel.: 964 588 669
Fax: 964 215 373

http://www.sepe.es/contenidos/ca/personas/encontrar_e
mpleo/empleo_europa.html
http://www.servef.gva.es/trabajareneuropa
eures_castellon@gva.es

EURES - EUROPEAN JOB DAYS
La Comissió Europea i EURES organitzen les Jornades Europees de l’Ocupació – Job days, perquè persones que busquen
ocupació i empreses puguen creuar les seues necessitats.
https://www.europeanjobdays.eu/es

Ajuntament de Castelló de la Plana – Regidoria de Joventut
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EUROPE DIRECT
Centre d’informació sobre la Unió Europea que la Comissió Europea i la Generalitat Valenciana posen al servei dels seus
ciutadans. Entre els seus objectius es troba el de proporcionar informació sobre les oportunitats que brinda la Unió
Europea en temes d’ocupació, formació i mobilitat.
Campus Riu Sec, Biblioteca (2a planta), 12071 – Castelló http://www.uji.es/serveis/cd/bib/serveis/cde/
de la Plana
cde@uji.es
Tel.: 964 728 766
Fax : 964 728 778
EUROBRUSSELS
Web que informa sobre ofertes d’ocupació i ofereix informació sobre pràctiques professionals en les institucions
europees i altres organismes.
https://www.eurobrussels.com/jobs/internship
PROGRAMES INTERNACIONALS
Hi ha una gran varietat de programes que permeten treballar o estudiar a l’estranger i adquirir una experiència única al
mateix temps que s'aprén l’idioma.
PROGRAMA EURODISEA
Eurodisea és un programa d’intercanvi de l’Assemblea de les Regions d’Europa (ARE) que ofereix pràctiques de tres a set
mesos, a l’estranger, als joves que estan buscant treball i que tinguen de 18 a 30 anys. El seu objectiu és proporcionar als
joves alguna experiència professional i, al mateix temps, donar-los l’oportunitat d’aprendre una llengua estrangera o
millorar-ne el seu coneixement.
http://www.hisenda.gva.es/web/financiacion-y-fondos-europeos/economia-infogeneral-eurodisea
www.eurodyssee.eu
ERASMUS +
Erasmus+ és el programa europeu en els àmbits de l’educació, la formació, la joventut i l’esport per al període 20142020.
Erasmus+ és l’únic programa que tracta d’impulsar les perspectives laborals i el desenvolupament personal, a més
d’ajudar els nostres sistemes d’educació, formació i joventut a proporcionar una ensenyança i un aprenentatge que
doten les persones de les capacitats necessàries per al mercat laboral i la societat actual i futura.
http://www.erasmusplus.gob.es
PORTAL PLOTEUS
Ploteus està dissenyat per a informar estudiants, persones en busca d’ocupació, treballadors, pares, orientadors i
docents sobre les possibilitats educatives i formatives a Europa:
•
Oportunitats educatives i formatives disponibles a la Unió Europea
•
Descripcions dels sistemes d’educació i formació
•
Descripcions dels programes d’intercanvi i beques
•
Informació pràctica per a viure en un altre país europeu
http://ec.europa.eu/ploteus/
PORTAL EUROPEU DE LA JOVENTUT
Informació dirigida a joves sobre treball, estudis, voluntariat, viatges i més a la UE. Aquest portal va ser posat en marxa
per la Comissió Europea juntament amb la xarxa Eurodesk.
http://europa.eu/youth/EU_es
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ALTRES RECURSOS
EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL (ETT)
Aquestes empreses posen a disposició d’una altra empresa usuària, amb caràcter temporal, treballadors i treballadores
contractats/ades per aquesta. Són utilitzades, sobretot, per a treballs de duració determinada (campanyes, promocions,
etc.).
http://www.portalett.com/poblacion.php?id=castellondelaplana
SEPE TREBALLAR A L’ESTIU
Dossier elaborat pel servei públic d’ocupació estatal amb recursos per a buscar ocupació a l’estiu.
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/trabajar_verano.pdf
MINISTERI D’OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL
Conselleries i seccions d’ocupació i seguretat social en les missions diplomàtiques pertanyents d’Espanya a l’exterior.
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias
HABLAMOS DE EUROPA
Les institucions de la UE a Espanya i la Secretaria d’Estat per a la UE han creat un nou portal en Internet per a informar
els joves del nostre país dels programes de formació i ocupació finançats per la UE.
http://www.hablamosdeeuropa.es/
CURRÍCULUM EUROPEU - EUROPASS
El currículum europeu i el passaport de llengües.
http://www.europass.cedefop.europa.eu/es
OFICINA EUROPEA DE SELECCIÓ DE PERSONAL - EPSO
Oportunitats de treball en les institucions europees.
https://epso.europa.eu/home_es
DIRECTORI DE RECURSOS HUMANS. CONSELL D’EUROPA
Possibilitats de treball en les institucions europees, en el web del Consell d’Europa.
https://www.coe-recruitment.com/index.aspx
AU-PAIR
Recurs gratuït per a au-pairs al Regne Unit, França, Espanya i Alemanya.
http://www.europa-pages.com/au_pair/index.html
PORTAL ANYWHERE ANYWORK
Recursos sobre la recerca d’ocupació en tot el món amb enllaços molt interessants.
http://www.anyworkanywhere.com/index.html
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SEASON WORKERS
Portal de recerca de treball temporal.
http://www.seasonworkers.com
WWOF - TREBALL EN GRANGES
WWOF és una associació sense finalitat lucrativa que es crea arran de la col·laboració amb diferents associacions
internacionals i que pretén servir les persones voluntàries i granges o pobladors/es rurals que treballen principalment
amb mètodes ecològics i sostenibles.
https://wwoof.net
TREBALL EN CREUERS
Informació sobre ocupació en creuers de luxe.
http://www.cruiseshipjob.com
SKI JOBS
Portal per a la recerca d’ocupació en estacions d’esquí.
http://www.seasonworkers.com/skijobs/
http://www.snowjobz.co.uk
TREBALL A IRLANDA DEL NORD
Web de recerca d’ocupació a Irlanda del Nord.
http://www.jobcentreonline.com/JCOLFront/Home.aspx
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