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Apunta’t/ Inscripció : tallers interactius mensuals , dilluns al mati

1.Accedeix a les Ofertes de Feina  del Municipi

Vina a conèixer a on es publiquen
les ofertes locals i com accedir i
gestionar la teva candidatura .

2.Apps per la recerca de feina : Utilitza el teu
mòbil.

Aprendre a utilitzar els
dispositius mòbils com a eina
de suport en el procés de
recerca de feina.
Conèixer les aplicacions mòbils
que afavoreixen el procés

integral de recerca de feina: gestió d’ofertes, gestió
de la comunicació, identitat a la xarxa, ús de mapes
digitals…

3.Marca Personal : identifica les teves
competències professionals

Explora tot allò que pots posar
en pràctica per destacar la
teva candidatura en els
processos de selecció i
projectar una imatge a les
xarxes socials que ens permeti

tenir una bona reputació online. És fonamental el
que ets, però també el que transmets. Cal fer-nos

visibles i obrir-nos portes en l’àmbit professional.

4.Alfabetització digital per la recerca de feina
Ofereix la capacitació al
participant en l’ús correcte de
les noves tecnologies,
dotant-los de les
competències necessàries per
utilitzar l’ordinador i internet
en una recerca de feina

eficient, així com  d’eines per utilitzar suficientment
el sistema operatiu, l’edició de text, i la navegació per
Internet, en especial pels Portals d’Ocupació i la
utilització del correu electrònic en la recerca de feina.

5.Experiències d’Èxit a través de la SLO
Viladecavalls

Conèixer de primera mà
l’experiència el procés de
recerca de feina i
incorporació  món laboral
d’usuaris de SLO
-Viladecavalls

6.Mercat Laboral : Què demanen les
empreses?

La teva estratègia és la més
adequada per trobar la feina que
busques?
És fonamental conèixer la situació
del mercat de treball del nostre
entorn, per poder contrastar si els

teus objectius professionals són realistes, dibuixar les
teves opcions laborals i concretar les passes que he
de seguir per aconseguir un lloc de treball que
s’ajusti als meus interessos, motivacions i

competències.

7.Autoconeixement i projecte professional
Saber qui sóc per decidir
on vull arribar.
Pren consciència del teu
potencial. Identifica els
teus interessos
professionals

, els coneixements, les competències i les
motivacions vers el treball per poder concretar el teu
objectiu laboral i el full de ruta a seguir.

8.Digitalitza els teus tràmits amb les Entitats
Públiques.

Sessions formatives sobre
Certificat Digital per a facilitar la
relació de tràmits de la ciutadania
a les Entitats Públiques.
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9.Eines per la recerca de feina : CV i carta
presentació.

T’ajudarem perquè el teu
currículum resulti més atractiu
per a les empreses. I a presentar
de forma adient la candidatura a

l’oferta del teu interès.

10.Canals de recerca de feina : Xarxa Xaloc,
portals, ETT,... Si aprens a buscar, trobaràs!

Coneix totes les vies per
buscar feina i com
utilitzar-les per aconseguir
els teus objectius. Buscar
feina implica una dedicació

de temps molt important, per tant hem d’intentar
multiplicar els canals que utilitzem, per detectar
oportunitats laborals.

11.Procés de selecció : Entrevista, proves
grupals/individuals

Posa en joc les teves competències i equipa’t per a la
recerca de feina. Identificar les diferents fases de què
pot constar un procés de selecció, així com les eines i
recursos que pots utilitzar per afrontar-lo, et donarà
més opcions i garanties d’èxit. Destacar les teves
competències i tot allò que pots aportar a un lloc de
treball és clau per accedir al món laboral.

12.Com superar una entrevista de feina?

Què has de dir, com ho has
de dir, com t’has de
presentar, què has de
preguntar.... L’objectiu
d’aquest taller és que en la
teva propera entrevista de
treball, tinguis la seguretat

necessària per tal que puguin valorar els teus talents
de manera objectiva.
Com m’he de preparar per una entrevista de treball.
Tipus d’entrevistes i d’entrevistadors/res.
La dinàmica de grup en el procés de selecció.
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