BUTLLETÍ LABORAL
Butlletí mensual Núm. 72 Gener 2016

Butlletí mensual adreçat a joves que recull temes d’actualitat
i informació referent al món laboral

DESTACAT DEL MES
Ja tens l’oferta de Formació Ocupacional 2016
Des de fa unes setmanes s’han
publicat els cursos de formació
ocupacional per persones aturades. Si
et trobes sense feina actualment i
estàs inscrit com a demandant d’ocupació al SOC pots consultar la seva oferta formativa al seu
web. En ell trobaràs cursos de diferents àmbits laborals: salut, tecnologies, medi ambient, etc.
Tots els cursos de Formació Ocupacional del Servei d’Ocupació tenen Certificat de
professionalitat. Què vol dir? El certificat de professionalitat és un document oficial que acredita
a qui l’obté que és competent professionalment per a desenvolupar una activitat laboral d’acord
amb les exigències de la producció i l’ocupació. És a dir, que té els coneixements i habilitats per
desenvolupar-la, de forma correcta i d’acord amb les exigències del mercat.
Les avantatges més clares són que tenen un reconeixement a tot l’estat espanyol i a nivell
europeu i es poden convalidar amb cursos de formació professional (cicles formatius).
Els certificats de professionalitat són de diferents nivells (1, 2 i 3). Abans d’inscriure’t al curs
hauràs de consultar quins requisits d’accés tenen.
Per ampliar més informació pregunta al teu orientador de la teva oficina del SOC o vine a
l’assessoria laboral i t’ajudarem amb els dubtes que et puguin sorgir.

OFERTES LABORALS
Prepara el teu CV perquè torna el Mobile World Congres del 22 al 25 de
Febrer! [+]
El MWC 2016 - Barcelona Mobile World Congress
2016, és l’esdeveniment més important del món en
relació a la tecnologia per la telefonia mòbil. Per
aquests dies hi ha un gran volum de contractacions
a la ciutat de Barcelona. En aquest enllaç trobeu les ofertes actual, on es cerquen treballadors
interns i per les seves companyies associades!
Teniu en compte que el congres es farà a la Fira de Barcelona, per tant també hi hauran
contractacions per part d’ells! Envieu CV als diferents contactes que ofereixen a la seva pàgina
web.
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Ofertes de feina per treballar a Làvola [+]
Lavola és una empresa de serveis per a la sostenibilitat integral, que acompanya i ajuda els
seus clients a assolir la sostenibilitat econòmica, social i ambiental. Actualment cerquen:
- Coordinador/a per centre de divulgació
- Tècnic/a de comunicació
- Enginyer/a de projectes de instal·lacions d’edificis
- Educador/a ambiental
Consulta les ofertes i inscriu-te!

Monitors de lleure per treballar a Premià de Dalt [+]
Consulta les bases específiques per accedir a la borsa de feina de monitors de lleure
d’aquesta localitat. La publicació la tens al CIDO.

Disneyland Paris comença el Casting Tour 2016!
Del 12 al 14 de gener estaràn fent les entrevistes a Madrid! [+]
Cada any Disnelay Paris realitza entrevistes de selecció a diferents països Europeus per tal de fer
les contractacions del parc d’atraccions, els seus hotels i d’altres establiments.
Cerquen diferents perfils en l’àmbit de la restauració, turisme, animació i comerç. El que
demanen és tenir un perfecte nivell de francès, anglès i valoren un tercer idioma europeu.
Si esteu pensant en treballar un temps fora i compliu els requisits que us demanen, animeu-vos a
endinsar-vos en aquest procés de selecció!
Us heu d’inscriure al següent enllaç, a l’opció de “respondre a aquesta oferta” donant-vos d’alta a
la seva web o a través de Monster: consulteu oferta i inscripció.

Ofertes laborals per treballar en empresa del sector socioeducatiu [+]
Consulta les ofertes actuals de Barcelona i altres localitats catalanes per treballar com a tallerista,
dinamitzador, etc. a l’empresa TASCA PROJECTES. Tenen diverses vacants al territori català. Si
encaixa amb el teu perfil professional inscriu-te!

DRETS i DEURES LABORALS
Convenis colectiu: que són i quin t’aplica? Aquest mes repassem el de
Comerç de Catalunya [+]
Que és el Conveni Col·lectiu? Es tracta d'un acord escrit per fixar les condicions laborals a què
s'han d'ajustar els contractes individuals de treball.
El conveni col·lectiu és un contracte sorgit de la negociació entre els representants dels
empresaris (associació empresarial o la direcció de l'empresa) i els representants dels
treballadors (els sindicats, el comitè d'empresa o els delegats de personal) amb eficàcia general.
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El contingut del conveni pot abastar totes les qüestions relatives a les condicions de treball:
jornada, horari, règim de vacances, grups professionals, organització del treball, promoció i
ascensos, retribucions, els drets dels representants dels treballadors/es, els drets en relació a la
seguretat i salut en el treball, les clàusules relatives a la igualtat d'oportunitats, a la conciliació de
la vida personal, familiar i laboral, a l'assetjament moral i sexual, i qualsevol altra matèria relativa
a les condicions en què es desenvolupen les relacions laborals.
On puc consultar quin conveni m’aplica?
Normalment a la clàusula 7ª del teu Contracte de Treball.
On consulto el text del conveni col·lectiu? Cercador de Convenis! Aqui!!
Aquest mes, coincidint amb el mes de rebaixes, us proposem conèixer el Conveni del Comerç
de Catalunya per a Subsectors i empreses sense conveni propi.
Els i les afectats/des per aquest conveni us animem a que consulteu articles com: Art 27 Jornada
de treball i l’Art 28 Descans setmanal.
Us animem a que busqueu el vostre conveni i consulteu els diferents articles que us apliquen!
I recorda que si tens dubtes sempre pots demanar una Assessoria Laboral gratuïta a qualsevol Punts
d’Informació Juvenil de la ciutat.

RECURSOS i CONSELLS
Entrevista per competències. Què és? Consells. [+]
Aquestes entrevistes es solen produir quan el procés està bastant
avançat i amb les persones candidates finalistes. Les empreses valoren,
apart del nostre coneixement i experiència laboral, les competències i
trets de la nostra personalitat.
Algunes de les competències que els/les entrevistadors/es volen avaluar
a les entrevistes per competències serien: iniciativa, flexibilitat,
assoliment, responsabilitat, treball en equip, autocontrol, empatia, etc.
Quin tipus de preguntes s’utilitzen per avaluar aquestes competències? "Explica alguna ocasió
que vas tractar una persona difícil". "Explica alguna ocasió en que algú vas aconseguir canviar el
teu punt de vista". "Explica alguna ocasió en la que vas dedicar un gran esforç per aconseguir
alguna cosa". "Indica alguna ocasió que tinguessis de treballar amb un grup de gent per
aconseguir unes fites marcades objectius compartits”.
Preparar-se per aquestes preguntes ens permetrà anar més segurs, confiats, i transmetre una
imatge més convincent i clarificadora de nosaltres mateixos.
T’animem a llegir l’article complert fent un click aquí!

Per què és important estar inscrit com a demandant d’ocupació? [+]
Molts joves penseu que no és necessari inscriure’s com a demandant d’ocupació perquè no heu
cotitzat i no teniu dret a cap prestació econòmica, per això penseu que no té sentit fer el tràmit.
Però no és així!
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Repassem alguns dels avantatges té:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rebre cursos formatius
Certificats de professionalitat
Borses de treball
Més facilitat per ser contractats
Descomptes per aturats
Ajudes a emprenedors

Us convidem a llegir aquest article on s’amplia més aquesta informació.

Continuem amb les activitats de Barcelona Treball Joves [+]
Com segurament saps, la Xarxa de Punts d’Informació Juvenils i Barcelona Activa treballen
conjuntament pel Pla de Xoc contra l’atur juvenil. És per aquest motiu que tenim aquest
programa “Barcelona Treball Joves” i el posem a la teva disposició. Aquest mes de Gener tens
al teu abast diferents activitats o càpsules formatives gratuïtes on es milloren les teves
competències personals i professionals per tal de trobar feina el més aviat possible.
Tot seguit esmentem algunes d’elles:
Tens estudis superiors i no saps cap a on tirar?
Dimarts, 12 de Gener a les 11 h al CIAJ, Carrer Sant Oleguer, 6-8, Barcelona,
Tel: 934 422 939
Vols trobar feina? Coneix els passos que cal fer
Dilluns, 18 de Gener a les 18 h al PIJ Ciutat Vella, Casal de Joves Palau Alòs C. Sant
Pere més Baix, 55, Barcelona. Tel: 933 196 347
Consulta la resta d’activitats aquí
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ASSESSORIES
HORARIS D’ORIENTACIÓ i ASSESSORAMENT LABORAL INDIVIDUAL
2016
Es poden demanar assessories personalitzades i gratuïtes d’assessorament laboral amb
cita prèvia als següents Punt d’Informació Juvenil:
DILLUNS

MATÍ

DIMARTS

10-14h
CIAJ Centre d’Informació i
Assessorament per a Joves

16-20h
CIAJ TARDA

Centre d’Informació i
Assessorament per a Joves

17-20 h
PIJ Sants –
Montjuïc
PIJ Ciutat
Vella

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

10.30-13.30h
PIJ Sarrià –
Sant Gervasi

10.30-13.30h
PIJ Nou Barris

10.30-13.30h
St. Martí

17-20 h
PIJ Garcilaso

17-20h
PIJ HortaGuinardó

PIJ Gràcia

PIJ Les Corts

HORARIS ORIENTACIÓ LABORAL EN GRUP 2016
“Coaching laboral per a joves”
DIMARTS
10.00-11.30h
PIJ Nou Barris
MATÍ
12.30 – 14h
PIJ Garcilaso
Sant Andreu
TARDA

DIMECRES

10-11.30h
PIJ Sant Martí

17.30 – 19h
PIJ Nou Barris

DIJOUS
10-11.30h
CIAJ - Centre
Informació i
Assessorament per a
Joves

17.30 – 19h
PIJ Gràcia

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

