
 

Entediado? Ganhe experiência profissional no exterior -  
bab.la lança sua plataforma de estágios 
 
(Hamburgo, 25 de Julho de 2013) 

bab.la orgulha-se de apresentar uma nova ferramenta para amantes de idiomas que querem disfrutar de 

uma experiência profissional no exterior – nossa plataforma de estágios. 

(http://pt.bab.la/estágios/alemanha/) 

 

Como a cada dia mais pessoas querem passer um tempo for a para praticar suas habilidades linguísticas, 

descobrir novas culturas ou melhorar seus currículos com uma experiência internacional, nós decidimos 

diminuir as distâncias e ajudar caçadores de estágios a encontrarem a oportunidade professional ideal no 

país certo. 

 

Além disso, tanto o novo mercado das start-ups como empresas já consolidadas buscam expandir seus 

alcances ao internacionalizar seus produtos e serviços, e expandir sua abrangência no mercado. A 

necessidade de estagiários com uma língua nativa específica e seus conhecimentos acadêmicos 

definitivamente também está presente. Para encontrar candidatos multilíngues e qualificados, publique 

suas ofertas de estágio no nosso portal de idiomas! 

 

Depois de um ano bem sucedido com a plataforma de estágios para a Alemanha, nós acabamos de abrir a 

oportunidade de publicar ofertas de estágios para quaisquer países. Desta maneira, contratantes e seus 

futuros estagiários se conhecem mais rápido e ambos encontram o candidato ou a empresa certa para 

beneficiar-se do resultado 

 

Encontre seu próximo estágio em: 

 

http://pt.bab.la/estágios/alemanha/ 

 

Sobre o portal bab.la:  

bab.la (http://bab.la/) é um portal de idiomas interativo que oferece dicionários bilíngues, lições de 

vocabulário e testes e jogos de idiomas de graça. Atualmente disponível em 24 idiomas diferentes 

(Inglês, Árabe, Chinês, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Esperanto, Finlandês, Francês, Alemão, Hindi, 

Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Coreano, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, 

Espanhol, Swahili, Sueco e Turco), o site opera sob um estilo de wikis, permitindo que os usuários 

contribuam com conteúdo e feedback. A bab.la foi fundada em 2007 pelo Dr. Andreas Schroeter e 

Patrick Uecker.  

 

Contato 
 
Vinicius Lucena 

Email: vinicius@bab.la 

Telefone: +49 40 707080953 

Endereço: bab.la GmbH, Alter Fischmarkt 5, 20457 Hamburg, Germany 

Twitter: @babla | Facebook: http://www.facebook.com/babla.languages | Google+: http://gplus.to/babla 
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