
La primera informació que rep una em-

presa sobre un possible candidat és la 

que consta al currículum. Per aquest 

motiu, per a tenir èxit en una candida-

tura a un lloc de feina, és fonamental 

que aquest document reflecteixi tot el 

nostre potencial.  

En aquesta sessió de 2 hores aprendràs 

tècniques per potenciar els teus punts 

forts per aconseguir  fer la teva candi-

datura més competitiva i diferencial. 

A través del conveni de col·laboració del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb 

Barcelona Activa, oferim aquesta formació adreçada a millorar la preparació del teu 

Currículum i convertir-lo en una eina clau en els teus esforços per la recerca de feina. 

Es tracta d’una formació gratuïta i adreçada específicament al col·lectiu d’ambientò-

Un CV que marqui la diferència 

 

De la mà d’un formador de l’equip tècnic d’ocupació de Barcelona activa, com a assis-

tent rebràs diferent consells i pautes per a aconseguir que el teu CV deixi empremta.  

Programa 

Els continguts del taller inclouran, entre altres: 

● Com planificar diferents tipus de CV’s. 
● Conèixer els criteris que s’utilitzen per la criba curricular. 
● Com adaptar el CV a diferents ofertes de feina. 
● Pautes a considerar durant la redacció del currículum 
● Dubtes freqüents en relació amb els CV’s. 
● Síntesi final i avaluació. 
  
Docent 
Equip Tècnic d'Ocupació de Barcelona Activa. 

Informació pràctica 

On 

Seu del COAMB.  
Carrer de Muntaner, 81, 6è 
1a. Barcelona. 
    
Com arribar: 

FGC (“Provença”), Metro 

(L1 “Universitat”, L5 

“Hospital Clínic”). Bus (43, 

44). 

Quan 

Dimarts, 21 de gener 

Horari: de 11 a 13 h. 

 

Inscripcions aquí 

 

 

 

 

Per a més informació o  

dubtes, contacteu amb: 

coamb@coamb.cat. 

Eviteu imprimir aquest fulletó si no és estrictament necessari. Si ho feu, trieu paper reutilitzat o paper 100% reciclat post-consum i blan-

quejat sense clor (TCF). D'aquesta manera estalviareu aigua, energia i recursos forestals. 

Gratuït i 

exclusiu per a 

col·legiats! 

Dimarts 21 de gener de 2014, Barcelona  

Millora el teu CV 

Organitzen 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDlONXg1ZUJWeVExUjZXN3BlZWl1SFE6MA#gid=0
https://maps.google.es/maps?q=carrer+muntaner+81+barcelona&oe=&ie=UTF-8&ei=DFTUUOb2G-ab1AXE_4Ag&ved=0CAsQ_AUoAA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDlONXg1ZUJWeVExUjZXN3BlZWl1SFE6MA#gid=0

