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OLTRAVOLTA

Aquestes són algunes de les ofertes d’ocupació que pots trobar en
la Borsa de Treball de la
Universitat de València. Si vols
completar-ne la informació o consultar més ofertes de treball, connecta amb el web
http://www.uv.es/bolsadetrabajo,
envia un correu electrònic a opalges@uv.es o telefona al 96 162 59
09/11.
Internship at the Delegation of the
European Union to the United
Nations
Titulació: ADE, Economia,
Sociologia o C. Polítiques i de
l’Administració Pública
Àmbit geogràfic/localitat: Nova
York
Referència: 16651. Oferta tauler
d’ofertes

TAM TAM
CLASSES
Es demanen professors per a classes
particulars remunerades. Pares membres de l’associació Apnadah necessiten estudiants per a classes particulars
a domicili a xiquets amb TDAH a
València ciutat i província. No és
necessària experiència prèvia. Envieu
un breu currículum a
asociacion@apnadah.org indicant
matèries (matemàtiques, anglés, llengua, socials, química, física, etc.) i
nivell educatiu a impartir. Tel. 96 329
34 94.
Classes per a estudiants amb hiperactivitat. Estudiant i llicenciat en
Psicologia i Psicopedagogia dóna classes particulars de repàs d’assignatures
a estudiants amb hiperactivitat. Mari,
cinorbo@alumni.uv.es, tel. 638 61 28
57.
Atenció individual a esportistes per augmentar el rendiment. Mari,
cinorbo@alumni.uv.es, tel. 638 61 28
57.

Classes de Valencià per a la Junta
Qualificadora. Professor amb experiència. Tots els nivells. Preu: 15 euros
l’hora. Tel. 656 67 03 10. C-e: jordirafael@yahoo.es.

VOLUNTARIAT
Actualitat sobre voluntariat a la
Universitat de València. La pàgina web
del CADE de la Universitat de València
compta amb informació actualitzada
sobre programes de voluntariat, cursos,
beques, entre altres. Els interessats
podeu consultar tota l’actualitat en l’adreça www.uv.es/cade/v/voluntariat.
Voluntaris per al Club d’Oci d’Asprona..
Necessitem voluntaris per a participar
en activitats per a persones amb discapacitat intel·lectual. Tallers, eixides al
teatre o al cinema, excursions o festes
centren les activitats del Club d’Oci, que
són planificades per les mateixes persones amb discapacitat a través de reunions periòdiques, per a les quals és primordial el suport dels voluntaris.
L’entitat està al barri de Benimaclet.

Interessats telefoneu al 96 339 10
80/615 56 57 63 (María Jesús Dolz).
Convivència i educació en valors.
Necessitem voluntaris per a treballar
amb xiquets i xiquetes del barri del
Marítim en un programa social de convivència i educació en valors, salut, ecologisme, participació, etc. Realitzem
activitats de repàs escolar, ludoteca,
tallers i eixides. Flexibilitat de dilluns a
divendres de vesprada i els caps de setmana. Associació juvenil YMCA (c/Illes
Canàries 112 o 96 333 24 87).
Projecte Xaloc. Necessitem voluntaris per a
treballar amb xiquets i xiquetes del barri
de Russafa amb problemes socials i escolars. Realitzem activitats de repàs escolar, jocs, tallers i eixides, dilluns, dimecres i divendres per les vesprades. Estem
a Pere III el Gran 20, baix. Tels. 96 373 04
40 i 636 38 41 44 (Juan) i 654 84 85 24.

ociències
Investigador/dora Neuro
Titulació: Biologia, Bioquímica,
Farmàcia, Medicina i Química
Àmbit geogràfic/localitat: Elx
Referència: 16666. Oferta tauler
d’ofertes
Beca investigació en atenció
farmacèutica
Titulació: Farmàcia
Àmbit geogràfic/localitat: Espanya
Referència: 16660. Oferta tauler
d’ofertes
Tècnic/Tècnica Superior en
Prevenció de Risccos Laborals
Titulació: Tècnic/Tècnica en prevenció de riscos laborals amb les 3
especialitats
Àmbit geogràfic/localitat: València
Referència: 16667
Oferta tauler d’ofertes

Beca INVAT.TUR Agència
Valenciana del Turisme
Titulació: Llicenciats/Llicenciades
en qualsevol especialitat
Àmbit geogràfic/localitat: València
Referència: 16676. Oferta tauler
d’ofertes
Professor/Professora d’Alemany
Titulació: Filologia Alemanya
Àmbit geogràfic/localitat: València
Referència: 3231. Oferta borsa de
treball
Profeessor/Professora d’Anglés
Titulació: Filologia Anglesa
Àmbit geogràfic/localitat: València
Referència: 3232. Oferta borsa de
treball
Beca FPU
Titulació: Química o Enginyeria
Química
Àmbit geogràfic/localitat: València
Referència: 3235. Oferta borsa de
treball
Especialista en mitjans de comunicació i xarxes socials
Titulació: Periodisme, Comunicació
Audiovisual o Investigació i
Tècniques de Mercat
Àmbit geogràfic/localitat: Madrid
Referència: 3242. Oferta borsa de
treball
Administratiu/Administrativa
Comptable
Titulació: ADE, Economia o similar
Àmbit geogràfic/localitat:
Beniparrell
Referència: 16674. Oferta tauler
d’ofertes

Es necessiten voluntaris per a un progrrama de dinamització a centres escolars de València. Treball d’integració
social amb immigrants, joves d’ètnia
gitana, etc. Informació al 96 395 09 31 o
valenciastch@terra.es.

Àrea Social i Jurídica
KEMMERICH IBÉRICA, S.L • (Ref.
39885) • ADE • Almussafes • 4
mesos de juny a setembre • Horari:
matins i vesprades • Departament:
Financer • 250€/mes.

(Ref. 39799) • Biblioteconomia i
Documentació • Sagunt • 4 mesos
de juny a setembre • Horari:
matins • Departament: Centre
d’Educació Ambiental de la
Comunitat Valenciana • 600€/mes.

3.646 places de pràctiques externes per a triar.
BUSCA LA TEUA TITULACIÓ en::
www.adeit-uv.es/practicas/condiciones

Àrea Ciència i Enginyeria

2011-12

EURO MUSIC • (Ref. 38525) • ADE •
València • 4 mesos de juny a
setembre • Horari: matins •
Departament: Màrqueting •
Requisits: Informàtica i anglés •
150€/mes.

Maig-Juny
Inscripcions
fins el
1/06/2012

Dirigit a
l’alumnat
d’últim curs
de la
Universitat
de València

KEMMERICH IBERICA, S.L. • (Ref.
39887) • Relacions Laborals •
Almussafes • 4 mesos de juny a
setembre • Horari: matins i vesprades • Departament: Recursos
Humans • 250€/mes.
CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT •

CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT •
(Ref. 39792) • Biologia • Borriana •
4 mesos de juny a setembre •
Horari: matins • Departament:
Servici de Gestió d’Espais Naturals
Protegits • 600€/mes.

a) REQUISITS ESTUDIANTS
• Matriculats durant el curs
2011/2012.
• Superat el 50% dels crèdits de la
titulació.
• Complir els requisits específics de
cada plaça.

FONT SALEM • (Ref. 39830) •
Química • El Puig • 4 mesos de juny
a setembre • Horari: a convindre •
Departament: Qualitat •
300€/mes.

b) PROCEDIMENT
• Mirar la relació d’ofertes en
www.adeit-uv.es/practicas/condiciones.
• Omplir la sol·licitud en
www.adeit.uv.es/pf/inscripciones
indicant el número de plaça.

Per a totes les Àrees

• Es proposarà a l’estudiant i estudianta a la plaça de pràctiques
tenint en compte la data d’inscripció.
ONS
c) OBSERVACIO
• Aquestes pràctiques oferides
poden patir canvis per motius
aliens a la Fundació.
• L’estudiant/a no pot posar-se en
contacte amb l’empresa ni
començar la pràctica fins que arreplegue la seua documentació.
Presentació de sol·licituds en:
www.adeit.uv.es/pf/inscripciones/
Segueix-nos en:
www.facebook.com/adeituv
ADEIT. Pl. Mare de Déu de la Pau 3
46003 València - Tel. 96 326 26 00
practicas@adeit.uv.es

