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Terrassa, 28 de gener de 2016

El Servei d’Ocupació ofereix dues xerrades per a
joves en atur que vulguin fer l’FP Dual a Alemanya
Tindran lloc el proper dia 5 de febrer a l’edifici de Foment de Terrassa

El Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa oferirà el proper 5 de febrer dues
xerrades informatives adreçades a joves entre 18 i 27 anys en atur que vulguin
treballar i formar-se a Alemanya. Les conferències aniran a càrrec de la firma
Brigde4Mobility (B4M) i tindran lloc a l’edifici de Foment de Terrassa (ctra. de
Martorell, 95) a les 10h i a les 12h. Aquesta empresa és l’encarregada de
seleccionar a prop de mig miler de joves catalans que vulguin formar part de la
promoció CATAZUBI 2016 i començar l’FP Dual remunerada, formació que combina
els estudis a les aules amb l’experiència laboral. Empresaris alemanys busquen a
través d’aquesta promoció joves catalans en atur que no tinguin estudis universitaris
però que hagin acabat l’ESO per cobrir el dèficit de professionals que hi ha en
sectors com l’hostaleria, la construcció i la indústria. Les inscripcions a les sessions
informatives es poden fer a través del portal: www.b4m.cat/sessions.
El Govern federal i les empreses alemanyes subvencionen les classes i paguen un
salari per les pràctiques. Quan s’acaba la formació, els alumnes d’FP Dual
remunerada ja estan en contacte amb el món laboral i disposen d’un títol oficial. El
90% dels estudiants continuen treballant a les empreses on han fet les pràctiques
després de la graduació, però amb una nova categoria professional i una retribució
d’acord amb el sector.
B4M ofereix dues vies per als joves interessats en fer l’FP Dual. La majoritària és la
que promou l’Agència Federal Alemanya d’Ocupació a través de “MobiProEU”.
Aquest programa garanteix uns ingressos de 818 euros nets al mes per a tots els
estudiants. L’empresa de pràctiques en paga una part i el govern federal n’assumeix
la diferència. El aspirants acollits al “MobiProEU” també disposen d’un curs intensiu
d’alemany subvencionat, a més d’ajudes per al trasllat i de dos viatges a l’any per
visitar la família. La segona opció és la intermediació directa de B4M entre els
candidats i les empreses interessades que no han accedit al programa
governamental. En aquest cas, els negocis que busquen aprenents paguen
l’allotjament directament i els alumnes ingressen 450 euros nets al mes.
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B4M ha convocat diverses sessions informatives per tot Catalunya amb la
col·laboració de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i dels ajuntaments de
Terrassa, Tàrrega, Pineda de Mar, Mataró, la Seu d’Urgell, Ripoll, Sant Just
Desvern, el Consell Comarcal de la Terra Alta i el Consell Comarcal del Baix
Penedès.
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