Apoiamo-lo no
recrutamento rentável
de estudantes altamente
motivados e talentosos!

Contacto e informação
hochschule dual
Study & Work International
Susanne Stöver
Hopfenstraße 4
80335 Munique
Alemanha
Tlf.: +49 89 5404137-16
E-mail: susanne.stoever@hochschule-dual.de
www.study-work-international.de
www.summerschool-bavaria.de
www.dualstudy-bavaria.de

Vantagens para a sua empresa
O seu estudante estagiário:
•
•
•
•
•
•
•

Confere flexibilidade às suas necessidades de pessoal
sem compromissos a longo prazo
Assiste na realização de projetos especiais da área
laboral
É entusiasta, orientado para o desempenho e cheio
de novas visões
Melhora a sua rede internacional e a tomada
de decisões global
Contribui para a diversidade de sua equipa e as suas
competências interculturais
Tem um conhecimento profundo das relações
comerciais alemães
Fala fluentemente inglês, alemão e eventualmente
um terceiro idioma

Patrocinadores do projeto
“Study & Work International – From Bavaria into the world”
é uma iniciativa da vbw, a Associação da Indústria da Baviera, e do
Ministério da Educação, Ciência e das Artes do Estado da Baviera.

Pense no
recrutamento global!
Deixe-se inspirar pela Baviera!

STUDY & WORK INTERNATIONAL

Caro representante empresarial,

Que tipo de estágios procuramos?

O projeto “Study & Work International –
From Bavaria into the world” visa promover as competências interculturais e experiências internacionais dos estudantes da
Baviera através de estágios em empresas
no exterior.

Procuramos estágios de 1 a 12 meses, que ofereçam tarefas
exigentes e interessantes em conformidade com a área de
estudo do estudante:
•
Estágios obrigatórios de 4 ou mais meses
•
Experiência de trabalho adicional de até um ano
•
Tese de bacharelado ou mestrado para a sua empresa

Para facilitar a procura de estágios, a Study & Work
International disponibiliza um portal Web onde as empresas
podem anunciar posições vacantes para todos os estudantes
de bacharelado ou mestrando da Baviera para estadias de
curta ou longa duração em todas as disciplinas de estudo,
como engenharia, TI, ciência e administração de empresas,
cuidados de saúde, línguas ou qualquer outra área.
•

•

Através do portal, o seu anúncio alcança até 360 000
estudantes de 19 universidades de ciências aplicadas da
Baviera, bem como mais 10 universidades com foco na
pesquisa.
Durante o primeiro ano do portal Web está convidado a
anunciar os postos de trabalho/estágios para estudantes
gratuitamente.

Como diretor da hochschule dual, a iniciativa promotora do
projeto Study & Work International, aguardo com expectativa
a oportunidade de trabalhar consigo.
Com os melhores cumprimentos

O que os estudantes têm para lhe oferecer?
Os estabelecimentos de ensino superior bávaros estão
entre os melhores da Alemanha e são internacionalmente
renomados. Pode esperar do seu estudante estagiário
conhecimentos temáticos e básicos ao mais alto nível.
Os estudantes procuram desafios para melhorar as suas
competências práticas.

ENCONTRE
ESTAGIÁRIOS
ALTAMENTE
MOTIVADOS!

		O Diretor da hochschule dual e Presidente da
		

Universidade de Ciências Aplicadas de Landshut

Os nossos estudantes são oriundos de:
•
19 universidades de ciências aplicadas
•
10 universidades com foco na pesquisa
•
todas as disciplinas e níveis de estudo
(bacharelado e mestrado)
•
em alguns casos trata-se de estudos em cooperação
com o seu empregador que asseguram uma vasta
compreensão prática.
Ficará surpreendido com o nível de conhecimento dos
nossos estudantes. Para assegurar que as suas expectativas
combinam com o conteúdo dos cursos universitários, entre
em contacto connosco ou com o respetivo departamento de
estudos. Nos esforçamos para assegurar que a colocação
conduz a excelentes resultados para a sua empresa - e o
estudante!

Como tornar-se parceiro do regime de
colocação/estágio?
•
•

.
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Contacte-nos simplesmente através do anúncio do
seu estágio.
Em 2016/17, a sua oferta de colocação no nosso site
é gratuita - banners de empresa a pedido.
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