O IEFP / EURES Portugal e o ADEM / EURES Luxemburgo organizam no próximo dia 9 de outubro,
em Lisboa, na Ordem dos Engenheiros, o “Work in Luxembourg”, um evento de recrutamento e
informação dedicado a um dos países com maior dinâmica de crescimento, atualmente, na Europa.

Para quem?
Profissionais, experientes ou recém-graduados, com conhecimentos linguísticos sólidos (inglês e/ou
francês, alemão valorizado), que procurem uma carreira internacional numa das seguintes áreas:
Formação superior:
Engenharias: Informática, Eletrotécnica /
Eletrónica, Mecânica, de Automação,
Engenharia e Gestão Industrial, Civil, Física, de
Materiais, Química, de Polímeros, de Qualidade
/ Processos, de Telecomunicações
Informática de Gestão, Ciências da Computação
Gestão, Economia, Finanças, Marketing
Física, Química, Matemática, Estatística
Arquitetura
Higiene e Segurança no Trabalho

Formações intermédias:
Técnicos de Informática
Técnicos de Laboratório / Metrologia
Técnicos na área de Construção: Desenho,
Impermeabilizações, Eletricidade
Mecânicos nas áreas Automóvel e Aeronáutica
Profissionais diversos para cadeia de
Supermercados (Bebidas, Talho, Peixaria,
Encomendas, Expedição, Distribuição, Entregas)

Quando?
•
•

9 de outubro, entre as 10h00 e as 18h00
10 de outubro, apenas com convite para entrevista

Onde?

Em Lisboa, na Ordem do Engenheiros (Av. António Augusto de Aguiar, 3D)
ou num computador perto de si

O quê?
•

Programa de apresentações em inglês / francês sobre:
o necessidades de recrutamento das empresas
o procura e candidatura a emprego, condições de vida e trabalho no Luxemburgo
o apoios à mobilidade

•

Contactos com empregadores e aconselhamento personalizado por conselheiros EURES do
Luxemburgo e de Portugal, disponíveis na Ordem dos Engenheiros e no Chat

•

Entrevistas de recrutamento, se for pré-selecionad@ no seguimento da candidatura a oferta(s)
de emprego na plataforma (pode receber confirmação antes do evento ou no próprio dia)

Como participar?
INSCREVA-SE JÁ em www.europeanjobdays.eu/workinluxembourg! Participação gratuita
Só com inscrição pode candidatar-se às oportunidades de emprego divulgadas na plataforma e
aceder a uma (ou mais) entrevista(s) de recrutamento durante o evento.
• Registe-se como candidat@ (Jobseeker), selecione o evento “Work in Luxembourg”
• Estude a informação disponível sobre as 11 empresas participantes onsite (10) e online (1), seus
principais projetos e respetivos perfis de recrutamento
• Pesquise ofertas de emprego adequadas ao seu perfil e candidate-se na plataforma (perto de 160
ofertas disponíveis)
• Respeite a língua de candidatura solicitada pelos empregadores (por regra, inglês ou francês)
• Os empregadores fazem entrevistas, presencialmente (na Ordem dos Engenheiros) ou online, nos
dias 9 e 10 de outubro: se for convidad@ (para uma ou mais), confirme tão rapidamente quanto
possível a sua disponibilidade
• Consulte o Programa de apresentações
• Prepare-se, selecione empresas a abordar, identifique e antecipe questões

NOS DIAS DO EVENTO
Participa na Ordem dos Engenheiros?
•
•
•
•

Aproveite ao máximo as oportunidades de informação e aconselhamento disponíveis no dia 9
(incluindo o Programa, a decorrer no Auditório da Ordem e também transmitido online)
Traga consigo alguns CVs impressos (em francês e/ou inglês), podem ser úteis
Na abordagem aos empregadores, é importante uma atitude profissional, positiva e assertiva; o
seu melhor inglês/francês e o conhecimento dos projetos das empresas farão também a diferença
Garanta que consegue chegar a horas a qualquer entrevista pré-marcada

Se participa online...
•
•

•

Verifique o Programa final e participe; não hesite em colocar questões aos oradores durante as
apresentações do seu interesse (serão respondidas em direto)
Requisitos mínimos: um computador (PC ou portátil) ou um iPad / tablet / smartphone com acesso
à internet + auscultadores com microfone; para entrevistas, uma conta de Skype e uma “webcam”
são uma mais-valia
Aproveite também a oportunidade de contacto via live chat com algumas empresas e com
conselheiros EURES do Luxemburgo e de Portugal

# SAIBA MAIS:

www.europeanjobdays.eu/workinluxembourg
Questões? e-mail workinluxembourg@iefp.pt
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