Taller d’autocandidatura
Dimarts 27 de maig de 2014, Barcelona
Descobreix on i com presentar la teva autocandidatura
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).

Actualment moltes vacants laborals mai no
arriben a ser publicades a les webs o borses
de recerca de feina perquè es cobreixen a
partir de currículums o contactes dels que
ja disposen les empreses. Segons la “Teoria
de l’iceberg”, només es publica el 20% de
les ofertes de feina mentre que el 80% de
les oportunitats laborals es cobreix sense
que arribin a difondre’s al mercat de treball.
Efectivament, les empreses encara necessiten professionals, i per a optar a aquelles
ofertes de feina que les empreses mai arriben a publicar cal tenir iniciativa.
Amb aquest taller, de 2 hores, descobriràs
diferents maneres d’apropar-te i fer-te més
visible per les empreses i com dissenyar una
bona estratègia d’autocandidatura.

Quan
Dimarts, 27 de maig

Crea la teva estratègia personal d’autocandidatura

Horari: de 11 a 13 h.

Els continguts del taller inclouran, entre altres:
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Per a més informació o
dubtes, contacteu amb:

L’autocandidatura com a eina per generar noves oportunitats i difondre el teu
perfil professional
La cerca d’empreses del teu camp d’interès i com enfocar la teva comunicació
amb les empreses
El primer contacte amb les empreses: estratègia i pautes generals, cartes de
presentació...

Tu seràs el teu propi cas pràctic i dissenyaràs el teu pla d’acció, de manera que, al final
de l’activitat, hauràs dissenyat la teva pròpia estratègia d’autocandidatura.

Docent
Joana Sanz, Equip Tècnic d'Ocupació de Barcelona Activa.

Organitzen

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

