L’Euroregió Pirineus-Mediterrània incorpora
Una persona en pràctiques per fer de suport en projectes europeus
L'Euroregió Pirineus Mediterrània és un establiment públic creat l'any 2004 fruit d’una ferma
voluntat política de la Regió d’Occitània i dels Governs de Catalunya i de les Illes Balears. Com
a territori de cooperació, innovador i obert, l'Euroregió Pirineus Mediterrània treballa des de fa
més de 15 anys per crear ponts entre els nostres territoris; dur a terme projectes comuns al servei
dels ciutadans, i dur la seva veu a nivell europeu.
Es tracta d’una estructura sorgida del Reglament Europeu (CE) Nº 1082/2006 del Parlament
Europeu i del Consell del 5 de juliol del 2006. L'Agrupació Europea de Cooperació Territorial
s’assimila segons el dret francès a un establiment públic territorial de tipus sindicat mixt obert. La
seva seu és a Perpinyà (Occitània, França).
Ubicació

Seu de l’EPM a Perpinyà (Occitània, França)
Possibilitat de teletreballar fins a 3 dies per setmana

Funció

Activitats principals :
Sota la supervisió del tutor, la persona seleccionada podrà posar en pràctica els
coneixements adquirits durant la seva trajectòria universitària a les tasques que se
li encomanin. D’aquesta manera, es milloraran les pròpies competències
professionals i s’incorporaran els coneixements instrumentals necessaris per
aprendre a pilotar i coordinar projectes europeus i/o de cooperació territorial, en
el diversos àmbits de competència de l’Euroregió Pirineus Mediterrània (EPM).
Haurà de fer tasques multidisciplinàries.
Les seves tasques:
 Suport a la coordinació, gestió i seguiment de projectes de cooperació de
l'Euroregió, especialment:
o Suport
i
participació
en
l’organització
d’esdeveniments
transfronterers i/o europeus plurilingües (reunions, simposis, jornades
informatives, seminaris web, entre altres)
o Treball amb interlocutors diversos (associacions, institucions
públiques, empreses, universitats, entre altres)
o Disseny d’enquestes, difusió i anàlisi de resultats
o Actualització de les bases de dades, millorar les eines
o Recollir la informació necessària per l'elaboració d'informes
relacionats amb els projectes
o Elaboració i presentació gràfica de treballs d’ofimàtica i
traduccions senzilles (actes, notes...)
 Suport a la comunicació dels projectes europeus i euroregionals als quals
l’EPM està associada.
o Xarxes socials, presentacions i altres
 Suport puntual als altres agents de l’EPM.
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Relacions
funcionals
Especificitats i
condicions
particulars
vinculades a la
funció
Formació
requerida
Competències
desitjades

Temps de treball

 Supervisió del tutor/a (Responsable de projectes)
 Relacions permanents amb el conjunt de l’equip tècnic de l’EPM
 Relacions amb els socis dels projectes
Domini de les següents llengües: francès, català i/o castellà (el domini d’aquestes
2 llengües serà un valor afegit) i anglès.
Treball realitzat diàriament en tots aquests idiomes. Pràctiques amb una dimensió
intercultural forta.
Desplaçaments puntuals pel territori euroregional en funció dels programes,
projectes o necessitats de l’establiment.
Formació general en curs de tipus Màster 2 en relacions internacionals, llengües
estrangeres, cooperació transfronterera i territorial, gestió de projectes europeus o
equivalent, desenvolupament territorial, ciències polítiques, dret.
 Interès per les eines ofimàtiques i col·laboratives
 Domini de les eines ofimàtiques (Office 365, Word, Excel, PowerPoint)
 Curiositat intel·lectual
 Esperit d’equip, dinamisme i qualitats relacionals
 Rigor i autonomia en l’organització del seu treball
 Capacitats d’anàlisi i de síntesi
 Capacitats de redacció
Pràctiques de 6 mesos, des de febrer o març fins a l’agost de 2023; 35 h.
setmanals, remunerat.

Procediment: adreçar una carta de presentació en francès, català o castellà en
format digital tot precisant la referència de l’entitat consignada més avall, així com un
CV actualitzat a l’adreça següent: courrier@euroregio-epm.eu i dirigida a:
Senyor Xavier Bernard-Sans
Secretari general
Euroregió Pirineus-Mediterrània AECT
El Centre del Món
35, Boulevard Saint Assiscle | CS 32032
66011 Perpinyà Cedex
Només s’acceptaran candidatures per correu electrònic.
Referència organització: Pràctiques EPM 2023
Data límit d’enviament de candidatures: fins al 2 de gener de 2023 a les 24.00 h.
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