
En el mercat laboral actual es fa cada cop més necessari crear una marca personal de 

qualitat que et permeti destacar de la resta de candidats.   

En aquest taller gratuït de 2 hores,         

donarem les pautes per fer un bon màrque-

ting personal i per difondre la teva marca a 

través de les xarxes socials i professionals 

durant el teu procés de recerca de feina.  

 

Crear la marca “tu”, i difondre-la 

En moments com l’actual, en que hi ha un 

gran nombre de candidatures per cada lloc 

de treball, crear la teva pròpia “marca    

personal” et permet diferenciar-te de la 

resta d’aspirants. D’altra banda, els canals 

tradicionals de recerca de feina i de contac-

te entre les empreses i els potencials empleats han donat pas a altres eines, com ara 

les xarxes socials. Aquests nous canals es converteixen en una font d’informació      

directa per als responsables de recursos humans i, a la vegada, en una plataforma ideal 

per a donar a conèixer la teva “marca personal”, si les saps aprofitar. 

Durant el taller treballarem: 

· La utilitat de tenir una marca personal en la recerca de feina. 

· Com establir una marca personal ben configurada, amb elements que et facin identifi-

cable per a les empreses, com a primer pas de la teva estratègia de màrqueting perso-

nal. 

· Eines i estratègies per a divulgar la teva marca personal online i crear una bona repu-

tació digital que esdevingui un element clau en la teva estratègia d’aproximació a les 

empreses. 

 

Docent 
Joana Sanz (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 

Dijous, 14 de maig 

Horari: de 11 a 13 h. 

 

 

 

 

 

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. 

Taller gratuït i 

exclusiu per a 

membres del 

COAMB! 

Dijous 14 de maig de 2015, Barcelona Taller gratuït 

Marca personal i identitat digital              

a la recerca de feina 

Organitzen 

INSCRIPCIONS 

Vols deixar empremta? 

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/forms/d/1ltSLv4U881NcSX5Xy6DdqREbVPiNDs4vOCy_i8qjeKk/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1ltSLv4U881NcSX5Xy6DdqREbVPiNDs4vOCy_i8qjeKk/viewform

