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NOTÍCIES D’ÚLTIMA HORA
Mango obrirà un nou procés de selecció oferint 60 llocs de treball al
seu “flagship store” de Barcelona
A la primavera de 2014, Mango obrirà la seva botiga més gran a les Rambles
de Barcelona. La firma catalana de roba ha anunciat l’obertura de l’establiment
més gran de la cadena a Espanya en el número 132 de l’emblemàtic carrer
barceloní.
Si estàs interessat/ada en treballar per Mango, pots deixar el teu CV a la seva
web:
http://bit.ly/18adSwz

Resultats d’admesos al programa Acredita’t
Moltes persones han adquirit les seves competències professionals en el lloc de treball,
mitjançant la pràctica, l'experiència professional i vies no formals de formació. Es tracta
de persones que tenen les competències però no l'acreditació oficial.
Aquest procediment permet a les persones que hi participen aconseguir una certificació
que els pot servir per arribar a obtenir un certificat de professionalitat, un títol de
formació professional o totes dues coses. D'aquesta manera, es facilita la seva
integració laboral, la promoció professional i el reconeixement social.
Si has fet la sol·licitud aquest any, pots mirar ja els resultats al següent link:
http://bit.ly/197Mf7e
Si vols informar-te sobre l’Acredita’t hi ha un llistat de diferents punts d’informació on
poden assessorar-te i orientar-te sobre aquest recurs. A través d’aquest link trobaràs els
diferents llocs d’assessorament:
http://bit.ly/12E3031
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Seur necessita 700 nous empleats per a la Campanya Nadalenca
SEUR ha anunciat la contractació de 700 persones per a la CAMPANYA DE
NADAL. Segons aquesta empresa, els enviaments durant el Nadal arriben als
50.000 paquets diaris, arribant a aconseguir alguns dies el mig milió
d'enviaments.
Aquestes són les províncies on es reforcen els serveis: Barcelona, Madrid
Màlaga, Sevilla, València i Bilbao.
Envia el teu CV a través del web:
http://bit.ly/1bae4vY

Obert el termini pels estudiants que vulguin optar a una de les 5.000
beques del Banc Santander
El Banc Santander ha obert el termini d’inscripció per les seves beques en
pràctiques a PYMES. Són un total de 5.000 beques remunerades i estan
dirigides a estudiants universitaris. L’últim dia per a sol·licitar-les finalitza el
proper 31 de gener.
En aquesta tercera edició del programa, 5.000 universitaris podran realitzar
pràctiques remunerades en petites i mitjanes empreses al llarg de l’any 2014.
Podeu demanar i fer la sol·licitud a través del web:
http://www.becas-santander.com/

Aprofita l’ocasió!

El perfil d’un emprenedor exitós
Encara que és pràcticament impossible definir qui pot tenir èxit en l’emprenedoria
i qui no, tots els empresaris d’èxit comparteixen unes habilitats i actituds entre sí.
A continuació citem algunes d’elles:
Creatius e innovadors: són persones obertes a experimentar noves maneres de
fer les coses, capacitades per reconèixer les oportunitats quan les veuen.
Utilitzen el seu pensament creatiu per a resoldre els problemes amb originalitat.
Líders: són persones amb influència i credibilitat, exerceixen la seva atracció i la
seva influència sobre la resta per aconseguir fins comuns.
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Interessats en el desenvolupament personal i professional continu: un
emprenedor exitós reconeix que la seva capacitat és una inversió i no una
despesa. Llegeix tot el que pot sobre negocis i indústria i sempre pensa com pot
arribar a ser millor.
Si vols ampliar aquesta informació i veure la resta d’habilitats que cal tenir per
ser un bon emprenedor, consulta aquesta web. Segur que t’aclarirà els dubtes
que tinguis!
http://bit.ly/5NIqy1

Estàs cercant feina? Et donem una altra opció on trobar ofertes
laborals.
A través de la Fundació Comtal de Barcelona podràs consultar les ofertes de
feina que publiquen a la seva web. S’encarreguen de fer un butlletí d’ofertes de
feina i et faciliten el contacte (concretament un correu electrònic) perquè puguis
enviar el teu CV. No oblideu d’escriure una breu carta de presentació al cos del
correu electrònic quan envieu el vostre cv!
Les persones interessades en alguna de les ofertes publicades, s'han de dirigir
al Punt d'Informació Laboral d’aquesta entitat per rebre'n més informació.
Consulteu la seva pàgina a web:
http://bit.ly/17EreOR

Barcelona Treball Joves per a la recerca de feina
Barcelona Activa continuarà realitzant activitats del programa Barcelona Treball
Joves durant aquest mes de desembre. Aquestes activitats d’unes 2 hores de
durada et permetran conèixer les oportunitats professionals que tens a la teva
ciutat, definir els teus objectius i incrementar les teves possibilitats de trobar
feina. Coneix què ofereix per a tu la ciutat de Barcelona!
A través del seu web pots descarregar-te el seu programa i així esbrinar quina
activitat et pot ser de més profit.
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/joves/joves.do

Si vols assessorar-te o informar-te sobre alguns dels aspectes més importants de
legislació laboral, pots apuntar-te a l’activitat “Estigues al dia de les
condicions laborals”. Aquesta s’impartirà a l’Espai Jove Garcilaso el proper
divendres 13 de desembre a les 11 del matí.
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Ampliació de serveis a l’Aeroport del Prat!
Aquest any 2013 ha estat per Vueling el seu tercer any consecutiu d’expansió en
les seves connexions a través del Aeroport de Barcelona-El Prat, on l’estiu
passat va superar les 100 destinacions directes. Durant aquest any, més de 4
milions de passatgers han connectat els seus vols via Barcelona.
És per això que Vueling destinarà més trajectes per l’Aeroport del Prat de
Barcelona. En un principi es creu que aquest fet pot obrir 300 noves ofertes de
feina.
Si teniu formació i/o experiència en el sector, al web de Vueling podeu trobar
ofertes laborals obertes per a Barcelona.

http://seleccion.cegos.es/vueling/
CAE amb una escola d’hostesses té el privilegi de col·laborar amb VUELING en
els processos de selecció i formació dels seus futurs tripulants de cabina.
Si estàs interessat en aquests tipus de sortides professionals i no saps com
accedir-hi, llegeix la informació que es detalla al següent link per veure quins
requisits es demanen:
http://bit.ly/WMKNQk

Et fan entrevistes en anglès i creus que no te’n surts?
Al PIJ del districte Sarrià- Sant Gervasi fan dues sessions per millorar les teves
competències i saber com afrontar una entrevista a través de la llengua anglesa,
tant sigui per una oferta de feina per a una multinacional com per anar a treballar
a l’estranger.
Segur que a través d’aquesta activitat aprendràs vocabulari específic i se
t’obriran noves oportunitats laborals!
Els tallers s’impartiran els dies 16 i 19 de desembre al Punt d’Informació Juvenil
de Sarrià- Sant Gervasi de 18:00- 19:30 h.
Per inscriure’t posat en contacte amb la Xarxa de PIJ’s a través de:
www.bcn.cat/infojove
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Em quedo a l’atur, quant cobraré?
Un dels grans dubtes quan ens quedem a l’atur és quant cobraré? Abans d’explicar-t’ho,
et recordem que:
 Només tindràs dret a cobrar la prestació d’atur si has estat acomiadat o si ha
finalitzat el teu contracte. És a dir, si te’n vas pel teu propi peu, amb una baixa
voluntària, NO podràs cobrar l’atur.
Si compleixes aquest requisit, llavors és el moment de presentar-te a la teva oficina del
SOC (OTG). Tens un termini de 15 dies hàbils per fer-ho, comptant des que va finalitzar
el teu contracte.
Si has treballat un mínim d’un any, tindràs dret a cobrar 120 dies de prestació. El màxim
de temps que es pot cobrar d’atur és de 2 anys.
Dies de cotització
De 360 a 539

Dies de prestació
120

540 a 719
720 a 899
900 a 1079
1080 a 1259

180
240
300
360

1260 a 1439
1440 a 1619

420
480

1620 a 1799
1800 a 1979

540
600

1980 a 2159
Des de 2160

660
720

Quina xifra cobraràs? L’import de la teva prestació ho determinarà el 70% de la teva
base reguladora (durant els primers sis mesos), és dir, la base de cotització a la
Seguretat Social de la teva nòmina. Després baixarà al 60%.
Mínim que pots cobrar: 492,08 euros
Quina documentació haig de portar al SOC?
1- Has d’inscriure’t com a demandant d’ocupació a la teva oficina.
2- Demana cita prèvia per sol·licitar la prestació. Ho pots fer a través de la web del
SOC.
3- Porta el DNI o NIE.
4- Si ets estranger, porta el llibre de família o l’equivalent.
5- Porta el Certificat d’empresa.
6- I no estaria de més que portessis les últimes nòmines i la teva carta
d’acomiadament! Així t’estalviaràs algun viatge!
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HORARIS DE DESEMBRE 2013
Es poden demanar assessories personalitzades d’assessorament laboral
amb cita prèvia els:
DILLUNS

MATÍ

TARDA

DIMARTS

10 – 14h CIAJ
Centre d’Informació i
Assessorament per a
Joves
16 – 20h CIAJ
Centre d’Informació i
Assessorament per a
Joves
17-20h
PIJ Ciutat Vella

17 – 20h
PIJ Sants –
Montjuïc
17-20h
PIJ Gràcia

DIMECRES

DIJOUS

10.30 – 13.30h
PIJ Sarrià –
Sant Gervasi

10.30 – 13.30h
PIJ Sant Martí

17 – 20h
PIJ Garcilaso

17 – 20h
PIJ HortaGuinardó
17-20h
PIJ Les Corts

Tota la informació dels Punts d’Informació Juvenil a:
http://www.bcn.cat/infojove
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