Departam
ment de Ge
estió de Perssones

El prese
ent docume
ent pretén explicar en fo
format de prreguntes i respostes, lees modalita
ats
d’estade
es de pràctiques que MoraBanc
M
p
posa a dispo
osició d’estu
udiants i caandidats am
mb poca o
cap exp
periència; qu
ue estiguin interessatss en fer un període
p
de pràctiques
p
eeducatives en una
entitat b
bancària.
Aqueste
es estades poden ser de
d tres mod
dalitats -> In
nternship, Beques d’E
Estiu i Traineeship

1.- Intternship
• Què és?
Es un període de
d pràctique
es per estud
diants (que han acabatt la carrera o que busquen un
perío
ode de pràcctiques oblig
gatori en elss programes
s dels seus estudis un iversitaris) o per a no
estud
diants que vulguin
v
tenir un aprene
entatge proffessional so
ota el formaat de “pràctiques
laborrals no remunerades”.
• Què ofereix MorraBanc?
Mora
aBanc ofere
eix la possib
bilitat de pod
der posar en
e pràctica els
e seus conneixements
s teòrics,
comp
partint durant un períod
de de temp
ps l’activitat laboral als serveis cenntrals o a les
s oficines
come
ercials, amb
b un equip i un tutor am
mb una dilatada experiència en el mon de la banca.
• Es im
mprescindib
ble tenir estu
udis o forma
ació de la branca
b
finan
ncera o gesttió bancària
a?
Sí, ja
a que busqu
uem que la persona po
osi en pràctica coneixements teòriics que hag
gi aprés als
estud
dis.
• Hi ha
a un altre re
equisit impo
ortant que he
e de complir?
ue com a m
mínim, en pa
arlis una de les tres llenngües cooficials del
Donccs ser major d’edat i qu
Princcipat (Català
à, Francès o Espanyoll).
• Puc a
aplicar per una posició
ó concreta?
estades d’In
nternship so
on obertes. Proposa qu
ue és el que
e t’agradari a fer i t’oferrirem les
Les e
difere
ents possib
bilitats.
• Dura
ant l’estada, puc passar per difere nts departa
aments o àre
ees?
D’entrada, penssem que és millor que e
et centris amb un depa
artament i uuna tasca co
oncreta,
enca
ara que exce
epcionalme
ent podem ccrear un itinerari per differents àreees.
e nosaltres?
?
• Què espereu de
Que estigueu ob
berts a apre
endre, a parrticipar i a donar
d
lo millor de vosalltres, i que deixeu que
aque
esta experiè
ència sigui part
p de la vo
ostra carrerra professional.
• Quan
n es poden realitzar aq
questes prà
àctiques?
Princcipalment durant l’estiu
u, encara qu
ue excepcio
onalment es
s poden aprrovar sol·licituds
durant la resta de
d l’any.
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• Quin
na és la dura
ada?
Entre
e 4 i 12 setm
manes. Exc
cepcionalme
ent es pode
en aprovar sol·licituds
s
dd’un període
e més llarg,,
amb un màxim de
d 24 setmanes.
• Hi ha
a possibilita
at de fer carrera professsional poste
eriorment?
Si t’a
agrada el mon de la Ba
anca, creus que tens ta
alent pel mo
on de la Bannca, i/o t’ag
grada la
nostrra entitat i els
e nostres valors,
v
dir-te
e que a MoraBanc este
em contínuaament busc
cant gent
com tu!
nes tasques desenvoluparé?
• Quin
Des del primer dia
d formaràs part d’un equip i partticiparàs en totes aqueelles tasque
es de l’àrea
en la
as que el teu
u Responsa
able cregui que pots pa
articipar am
mb garantiess de que puguis
aprendre i pugu
uis aportar alguna
a
cosa
a.
• Quin
n serà el me
eu responsa
able?
Serà
à una person
na responsable del l’àrrea, amb ex
xperiència i status per poder prendre
decissions sobre les teves aportacions.
a
.
• Com
m s’inicia el procés?
p
Una vegada Ge
estió de pers
sones ha re
ebut i valida
at la teva candidatura, ccomuniquem
m a la
perso
ona el calen
ndari de l’in
nternship
• S’ha de tramitarr algun perm
mís a Immig
gració?
Depe
endrà de l’e
estada i el lloc. En princcipi si es fa a Andorra sí que seràà necessari ja
j que tot i
ser n
nacional d’u
un país Euro
opeu i/o me
embre de la UE, donat que som unn país fora de l’espai
comú
ú de treball de la UE, qualsevol
q
re
elació labora
al o Conven
ni de pràctiqques implica
a abans
tramitar el perm
mís de residè
ència i treba
all. En cada
a cas, el tràm
mit pot ser ddiferent i pe
er tant serà
el De
epartament de Gestió de
d personess que t’indic
carà en cad
da moment els passos a seguir.
a algun tipus de compe
ensació?
• Hi ha
Aque
est procés de
d internship no és rem
munerat.
• Rebrré alguna ajjuda per la meva manu
utenció o el transport?
Si. M
MoraBanc ett donarà una ajuda perr l’allotjame
ent, manuten
nció i transpport, per un màxim de
1.000
0€ mensuals i prèvia presentació
p
de factures
s que justifiq
quin la desppesa.
Mora
aBanc t’orie
entarà per a reduir la de
espesa en aquests
a
con
nceptes i ett donarà una targeta
de de
escompte per
p a restaurants de la zona si ho fas a Andorra.
• Dura
ant el tempss d’estada, m’afecta
m
alg
guna norma
ativa interna
a?
Dura
ant el períod
de d’estada i donat que
e et conside
erem “un mé
és de l’equiip”, has de seguir les
norm
matives interrnes respec
cte a ètica p
professional i bones prà
àctiques, puuntualitat i horaris,
h
ades i imatg
ordre
e intern, seg
guretat, protecció de da
ge personal.
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Espe
erem que co
omparteixis des del pri mers dies els
e valors co
orporatius M
MoraBanc,
t’iden
ntifiquis amb ells i els posis
p
en prà
àctica.
no tindràs dret
Dura
ant l’estada i a la seva finalització
f
d a dies de
d vacancees, encara que
q
exce
epcionalmen
nt podràs ga
audir d’algu
un dia de pe
ermís, per exàmens
e
o pper temes personals
p
que h
ho justifiquin.
n certificat d
d’aquest període?
• Podrré demanar després un
Si. G
Gestió de Pe
ersones cerrtificarà amb
b un informe
e les hores dedicades,, les funcion
ns
realittzades i l’àrrea en la que has col·la
aborat perquè quedi co
onstància.
• Gaud
diré d’algun
n tipus d’ass
segurança m
mèdica o pe
er accidents
s?
Mora
aBanc tramiitarà i abonarà una asssegurança mèdica
m
per cobrir el 1000% de la despesa
d
mèdiica i assiste
encial en ca
as de malalttia o accident laboral durant el perríode de prà
àctiques.

2.- Be
eques d’E
Estiu
• Què és?
Es un període per
p a estudia
ants que vu
ulguin tenir una experiè
ència profeessional a la
a nostra
centrral d’Andorrra sota el fo
ormat de “prràctiques laborals remu
unerades”.
• Què ofereix MorraBanc?
Mora
aBanc ofere
eix la possib
bilitat de coll·laborar als
s diferents departamen
d
nts compartiint durant
un pe
eríode de te
emps, l’activ
vitat laborall real als se
erveis centra
als o a les ooficines com
mercials
cobriint baixes te
emporals pe
er temes va
acacionals.
• Es im
mprescindib
ble tenir estu
udis o forma
ació de la branca
b
finan
ncera o gesttió bancària
a?
No, e
encara que pot ser un criteri de triia ja que pe
er a poder trreure encarra més profiit de
l’esta
ada, entene
em que és recomanable
e.
• Hi ha
a un altre re
equisit impo
ortant que he
e de complir?
Ser m
major d’eda
at i andorrà o resident l egal a Ando
orra.
• Puc a
aplicar per una posició
ó concreta?
Les B
Beques d’E
Estiu son obertes. L’esttudiant aplic
ca i és el De
epartament de Gestió de
d
Persones que li ofereix les diferents po
ossibilitats.
• Dura
ant l’estada, puc passar per difere nts departa
aments o àre
ees?
No é
és lo habitua
al ja que les
s beques só
ón per suplir col·laboradors de maanera tempo
oral,
participar a diferents àrees.
enca
ara que exce
epcionalme
ent podries p
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• Què espereu de
e nosaltres?
?
Que aquesta exxperiència la
aboral us ajjudi a forma
ar-vos com a professio nals.
• Quan
n es poden realitzar?
Dura
ant els dos mesos
m
d’esttiu, encara que excepc
cionalment es poden aaprovar sol·licituds
durant la resta de
d l’any.
• Quin
na és la dura
ada?
Mínim
m 4 i màxim
m 8 setmane
es, tenint prreferència le
es peticions
s de 8 setm
manes (Julio
ol i Agost).
a possibilita
at de fer carrera professsional poste
eriorment?
• Hi ha
Molte
es personess que han passat
p
per la
a nostra org
ganització com
c
a Becaaris, estan col·laborant
c
actua
alment al Banc.
• Quin
nes tasques desenvoluparé?
Les a
assignades pel teu Responsable i aplicables a la teva posició.
n serà el me
eu responsa
able?
• Quin
Serà
à una person
na responsable del l’àrrea, amb ex
xperiència i status per poder prendre
decissions sobre les teves aportacions.
a
.
• Com
m s’inicia el procés?
p
Una vegada Ge
estió de pers
sones ha re
ebut i valida
at la candida
atura, es coomunicarà al
a Becat perr
a formalitzar la col·laboraci
c
ó abans de
e la Beca
• Hi ha
a algun tipus de compe
ensació?
Sí, re
ebràs una nòmina
n
del salari
s
mínim
m profession
nal vigent a Andorra.
• Rebrré alguna ajjuda per la meva manu
utenció o el transport?
No e
en tenim pre
evista.
• Dura
ant el tempss d’estada, m’afecta
m
alg
guna norma
ativa interna
a?
Dura
ant el períod
de d’estada i donat que
e et conside
erem “un mé
és de l’equiip”, has de seguir les
norm
matives interrnes respec
cte a ètica p
professional i bones prà
àctiques, puuntualitat i horaris,
h
ades i imatg
ordre
e intern, seg
guretat, protecció de da
ge personal.
Espe
erem que co
omparteixis des del pri mers dies els
e valors co
orporatius M
MoraBanc,
t’iden
ntifiquis amb ells i els posis
p
en prà
àctica.
Dura
ant l’estada, i a la seva finalització
ó, no tindràs
s dret a dies
s de vacancces, encara que
exce
epcionalmen
nt podràs ga
audir d’algu
un dia de pe
ermís, per exàmens
e
o pper temes personals
p
que h
ho justifiquin.
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Podrré demanar després un
n certificat d
d’aquest període?
Si. G
Gestió de Pe
ersones cerrtificarà amb
b un informe
e les hores dedicades,, les funcion
ns
realittzades i l’àrrea en la que has col·la
aborat perquè quedi co
onstància. F
Fins i tot, tin
ndràs una
valorració de la teva
t
feina.
• Gaud
diré d’algun
n tipus d’ass
segurança m
mèdica o pe
er accidents
s?
Mora
aBanc cotitzzarà el teu salari
s
a la C
CASS i aque
esta et dona
arà cobertu ra.

3.- Tra
aineeship
• Què és?
Es un període de
d pràctique
es per alum nes univers
sitaris que estiguin
e
en ccarreres relacionades
amb les finance
es i/o el secttor bancari.
• Què ofereix MorraBanc?
Mora
aBanc ofere
eix la possib
bilitat als esstudiant de poder
p
posar en pràctica
ca els seus
cone
eixements te
eòrics, compartint dura
ant un perío
ode de temp
ps, l’activitatt laboral a les oficines
dels serveis cen
ntrals o a les oficines ccomercials, amb un equ
uip i un tutoor amb una dilatada
expe
eriència en el
e mon de la
a banca.
mprescindib
ble tenir estu
udis de la b
branca finan
ncera o gesttió bancàriaa?
• Es im
Sí. E
Encara que com les pla
aces son mo
olt limitades
s, donarem prioritat alss estudis relacionats
amb la nostra activitat.
• A mé
és a més de
els estudis, hi ha un alttre requisit important que he de coomplir?
Donccs ser major d’edat i qu
ue com a m
mínim, en pa
arlis una de les tres llenngües habittuals al
Princcipat (Català
à, Francès o Espanyoll).
aplicar per una posició
ó concreta?
• Puc a
Les e
estades de Traineeship
p son oberttes. L’estudiant aplica i és el Depaartament de
e Gestió de
Persones que t’ofereix les diferents po
ossibilitats.
• Què espereu de
e nosaltres?
?
Donccs que veieu aquesta possibilitat
p
ccom un reptte. Que estigueu obertts a aprendrre, a
particcipar i a don
nar lo millorr de vosaltre
es. Deixeu que aquestta experiènccia sigui part de la
vostrra carrera professional
p
.
• Quan
n es poden realitzar?
Princcipalment durant l’estiu
u, però tamb
bé podem valorar
v
dura
ant el curs uuniversitari.
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• Quin
na és la dura
ada?
Si formen part d’un
d
Conven
ni amb una Universitat, la durada (normalme nt expressa
ada en
setm
manes) serà la estipulad
da en els prrogrames de pràctique
es Universitaat-Empresa
a i que
nferior a 4 ni
regula cada Uniiversitat perrò no serà in
n superior a 12 setmannes.
Si no
o està definit per la Uniiversitat, el Conveni de
e pràctiques
s s’estendràà entre 4 i 12
setm
manes.
• Hi ha
a possibilita
at de fer carrera professsional poste
eriorment?
Si t’a
agrada el mon de la Ba
anca i creuss que tens ta
alent pel mo
on de la Baanca, a MoraBanc
estem
m contínuam
ment busca
ant gent com
m tu!
• Quin
nes tasques desenvoluparé?
Des del primer dia
d formaràs part d’un equip i partticiparàs en totes aqueelles tasque
es de l’àrea
en la
as que el teu
u Responsa
able cregui que pots pa
articipar am
mb garantiess de que puguis
aprendre i pugu
uis aportar alguna
a
cosa
a.
• Quin
n serà el me
eu tutor?
Serà
à una person
na responsable del l’àrrea, amb ex
xperiència i status per poder prendre
decissions sobre les teves aportacions.
a
.
• Com
m s’inicia el procés?
p
Una vegada Ge
estió de pers
sones ha re
ebut i valida
at la candida
atura, es coomunica a l’estudiant i
s’iniccia el tràmit de pràctiqu
ues amb la Universitat..
• S’ha de tramitarr algun perm
mís a Immig
gració?
En fu
unció de la nacionalitatt de la perso
ona sí, ja que si un és estudiant dd’un país Eu
uropeu i/o
mem
mbre de la UE
U i donat que Andorra
a és un país
s fora de l’es
spai comú dde treball de la UE;
qualssevol relació laboral o Conveni de
e pràctiques
s implica ab
bans tramitaar el permís de
resid
dència i treb
ball. En cada
a cas, el trà
àmit pot serr diferent i per tant seràà el Departa
ament de
gestiió de person
nes que t’in
ndicarà en ccada moment els passo
os a seguir..
• Hi ha
a algun tipus de compe
ensació?
La ob
btenció del permís perr part de Imm
el govern d’A
Andorra exiigeix que le
es
migració de
pràcttiques siguin no remun
nerades i pe
er tant, Mora
aBanc no re
ealitzarà caap pagamen
nt per
aque
estes pràctiq
ques.
• Rebrré alguna ajjuda per la meva manu
utenció o el transport?
Si. M
MoraBanc ajjuda als alumnes en prràctiques am
mb una sub
bvenció per l’allotjamen
nt per un
impo
ort fix diari i per un màx
xim de 90 d ies.
En el cas de transport o alimentació, M
MoraBanc no
n subvenciona cap dee les dues, encara
e
que
orien
nta a l’alumn
ne a reduir la despesa en aquests
s conceptes
s i dona unaa targeta de
e
desccompte a restaurants de la zona.
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• Com
m a estudian
nt en pràctiq
ques, m’afeccta alguna normativa
n
in
nterna?
Dura
ant el períod
de d’estada i donat que
e et conside
erem “un mé
és de l’equiip”, has de seguir les
norm
matives interrnes respec
cte a ètica p
professional i bones prà
àctiques, puuntualitat i horaris,
h
ades i imatg
ordre
e intern, seg
guretat, protecció de da
ge personal.
Espe
erem que co
omparteixis des del pri mers dies els
e valors co
orporatius M
MoraBanc,
t’iden
ntifiquis amb ells i els posis
p
en prà
àctica.
Dura
ant l’estada, i a la seva finalització
ó, no tindràs
s dret a dies
s de vacancces, encara que
exce
epcionalmen
nt podràs ga
audir d’algu
un dia de pe
ermís, per exàmens
e
o pper temes personals
p
que h
ho justifiquin.
• Podrré demanar després un
n certificat d
de les meve
es pràctique
es?
Si. G
Gestió de Pe
ersones cerrtificarà amb
b un informe
e les hores dedicades,, les funcion
ns
realittzades i l’àrrea en la que has col·la
aborat perquè quedi co
onstància deel teu període de
pràcttiques a Mo
oraBanc.
• Gaud
diré d’algun
n tipus d’ass
segurança m
mèdica o pe
er accidents
s?
Mora
aBanc tramiitarà i abonarà una asssegurança mèdica
m
per cobrir el 1000% de la despesa
d
mèdiica i assiste
encial en ca
as de malalttia o accident laboral durant el perríode de prà
àctiques.

Altres
s Pregun
ntes freqü
üents
• Puc a
aplicar a més d’un procés de Inte
ernship / Inte
erinatge d’E
Estiu / Trainneeship?
No, e
en principi només
n
s’admet una ún
nica sol·licitu
ud per cand
didat.
• Com
m puc fer arrribar la meva candidatu
ura?
A tra
avés de la web
w MoraBa
anc.ad, a l’a
apartat “Treballa amb nosaltres”
n
esstà l’adreça
a de correu
seleccció@morabanc.ad. Alllà ens potss enviar el te
eu CV tot in
ndicant claraament si op
ptes a un
Internship, una Beca d’Estiiu o un Trai neeship, aix
xí com les teves
t
motiva
vacions i pre
eferència
de te
emps.
• Com
m rebré feedback de la meva cand idatura?
Una vegada reb
buda la cand
didatura, el Departame
ent de Gesttió de Persoones et conffirmarà la
seva
a recepció i si fos el cas
s, els següe
ents passos
s a fer.
ou entrevista
a personal que tingui que
q anar a A
Andorra?
• El prrocés de selecció, inclo
Depe
endrà del ca
as. De totes
s formes, l’e
entrevista ta
ambé es po
ot realitzar vvia telèfon o skype.
Enca
ara que si hauràs de prreveure ven
nir a Andorrra per la tramitació delss permisos de treball
(on a
apliqui) o pe
er aportar documentac ió original per
p iniciar el procés.
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• Qui i com em co
omunicaran la resposta
a final a la meva
m
sol·lic
citud?
Les rrespostes fiinals semprre les envia Gestió de Persones per
p correu eelectrònic a l’adreça
perso
onal del can
ndidat.
• Com
m puc estar en
e contacte
e amb el De
epartament de Gestió de
d Personess?
Pots contactar amb
a
nosaltrres sempre que vulguis
s a través de la mateixxa adreça de
e correu
seleccció@morabanc.ad.
• Si va
aig enviar an
nys enrere la meva ca ndidatura i no vaig reb
bre una respposta positiv
va, puc
apliccar de nou?
Si co
ompleixes els
e requisits bàsics, potts tornar a provar-ho
p
ta
antes vegaddes com cre
eguis
convvenient.
• Hi ha
a la possibillitat de realitzar Internsship i Traine
eeship en filials internaacionals del Banc?
És una possibilitat remota però
p
es valo
oraria cada
a cas de manera individdual.
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