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NOTÍCIES D’ÚLTIMA HORA
Més informació

10 eines per millorar el teu currículum
Si estàs buscant feina, pensa en donar un toc diferent al currículum a través
d’alguna d’aquestes eines:
Express CV http://www.express-cv.com/ Recurs que et permet escollir entre
dissenys i compartir el currículum en format on line.
Prezi http://prezi.com/ Web per crear currículums com presentacions gràfiques
molt vistoses.
CV Maker http://cvmkr.com/ Aquesta web ofereix una plantilla molt visual que
canvien de disseny en un sol clic.
Kinzaa http://kinzaa.com Converteix el teu currículum en una infografia.
Tumeves http://www.tumeves.com/ Per crear el teu vídeo currículum i
compartir-ho a la pròpia web.
Resumesimo http://www.resumesimo.com/es/ Plantilles molt fàcils d’omplir i
molts vistoses. Permet importar dades de Linkedin.
Do you Buzz http://www.doyoubuzz.com/us/ Web gratuïta que permet fer-se el
currículum aprofitant plantilles predeterminades i es poden importar dades de
Linkedin.
OnLine Cv Generation http://www.onlinecvgenerator.com/ Web molt bàsica
que genera un currículum un cop s’ha emplenat el formulari amb les dades.
Visual CV http://www.visualcv.com/ Web que permet crear un currículum digital
tot combinant àudio i vídeo.
Resumup http://resumup.com/ Web que edita la informació de Linkedin i
genera una línea de temps que té en compte aspiracions i experiències
professionals.

Vols saber quines són les teves competències professionals?
Si vols descobrir les teves potencialitats i detectar d’altres competències de
millora, pots fer servir l’avaluació de competències del web
www.quieroempleo.com
Mitjançant el test, es crearà el teu propi perfil competencial. Un cop la tens feta
la web et permet comparar amb els perfils ideals per a cada sector.

Test de competències
quieroempleo.com
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Consells per a la millora de l’enviament de currículums per
mail.
Si ets dels que utilitzes el mail per fer arribar el teu currículum a les empreses,
tingues en compte els següents trucs i consells:
Vigila el nom del teu mail! Millor que sigui el teu nom i cognom, no sobrenoms
ni coses inventades. Pot donar una imatge de despreocupació per la feina i
poca professionalitat.
No reenviïs candidatures d’altres empreses! A totes les empreses els hi
agrada sentir-se únics i no ser una segona opció. Recorda’t de treure el “Re” o
“Fwd” de l’assumpte!
Compte amb la versió de document que envies! Es recomanable enviar els
arxius en PDF, ja que a vegades algun format de Office o open Office, no el
tinguin, d’aquesta manera segur que la empresa pot veure correctament el
currículum i tenir en compte la teva candidatura!
I si no vols que la teva candidatura es consideri SPAM: No abusis de les
majúscules, ni incloguis imatges molt pesades, i sobretot vigila l’assumpte, no
el deixis en blanc ni posis exclamacions.

Vigila amb les ofertes fraudulentes!
Sota el nom "L'atur juvenil, el negoci de la crisi" L’Avalot – Joves de la UGT de
Catalunya denuncia a través d'un informe els diferents tipus de fraus en les
ofertes de feina: que provenen de publicitats, que ofereixen formacions per
accedir a llocs públics, que et fan enviar un SMS per accedir, etc.
En l’informe es recullen alguns consells per evitar caure en aquest tipus
d’ofertes:
Per treballar no s’ha de pagar! Desconfia de les ofertes on et demanin diners.
Fixa’t bé en la oferta abans d’enviar la teva candidatura. Si la oferta té
moltes faltes d’ortografia, o t’ofereixen uns ingressos molt alts, però no
demanen cap requisit... desconfia!
Per oferir-te un contracte, primer la empresa ha de coneixe’t! I per tant,
desconfia de les empreses que diuen que et contractaran sense fer cap
entrevista ni repàs de la teva experiència, formació, expectatives o motivacions.
Si t’has trobat amb alguna oferta fraudulenta, l’Avalot es posa en disposició per
poder acompanyar en el procés de denuncia del frau. Per més info:
http://avalotproves.net/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=6&Itemid=70

Informe Ofertes
Fraudulentes
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Canvis als requisits dels contractes en pràctiques
Mitjançant el Pla d’Ocupació Juvenil 2013-2016 s’ha aprovat una sèrie de
canvis dels requisits per poder formalitzar un contracte en pràctiques, que
estaven especificats a l’Article 11.1 de l’Estatut dels Treballadors:
- No hi ha límit d’edat per a la celebració d’aquesta modalitat contractual.
- Es treu el límit de temps des de la data de titulació per a menors de 30 anys.
Per a majors de 30 i persones amb discapacitat és de 5 anys.

http://www.empl
eo.gob.es/es/est
rategia-empleojoven/

- Es pot encadenar un contracte en formació provinent d’un certificat de
professionalitat amb un contracte en pràctiques.

Saps quin són els sectors que més joves contracten?
Infojobs i ESADE presenten un estudi amb l’objectiu d’aportar coneixement útil
sobre el mercat laboral espanyol i així poder conèixer les tendències i les
oportunitats.
L’informe s’ha centrat en l’anàlisi de diferents blocs: context del mercat laboral,
salaris, oferta i demanda, nivell laboral de les contractacions i dintre de la
especificació, trobem un estudi del mercat laboral juvenil.

Més info al web de
ESADE

En aquest estudi s’assenyalen els sectors: Atenció al client, turisme,
restauració, vendes, sanitat i educació, com als que tenen major percentatge
de contractació de joves entre 16 i 29 anys.

Finançament per a la fabricació de productes
Si has tingut una idea i has imaginat un producte, però per manca de
finançament no has aconseguit fabricar-ho, aquesta web t’interessa! És una bon
punt de partida si estàs pensant en l’autoocupació mitjançant la fabricació dels
teus propis productes.
A la web www.fromlab.es pots exposar les teves idees de creació, calculant els
costos i amb l’ajut de l’equip de fromlab, tens 40 dies per a aconseguir
finançament per a la fabricació! Si els usuaris del web fan les reserves
necessàries, tindràs venut tot el teu primer estoc!

www.fromlab.es

BUTLLETÍ LABORAL
Butlletí mensual Núm. 41. Juny 2013

5-6 de Juny Biz Barcelona, la fira de la “emprenedoria”
Si ets un emprenedor, autònom o empresari i busques consell professional per
posar en marxa o fer créixer el teu negoci, no et perdis el 5 i 6 de juny, la
tercera edició de BizBarcelona.
L'esdeveniment inclou un espai d'assessorament empresarial, en el qual
experts de diferents organismes i empreses resoldran de forma personalitzada
els teus dubtes sobre aspectes com: la gestió i estratègia empresarial, el
finançament, el màrqueting i les vendes, la innovació, l'optimització de recursos,
les habilitats directives, la internacionalització o les franquícies.

www.bizbarcelona.co
m

Per anar cal que t’inscriguis prèviament mitjançant el web. Per les persones en
situació d’atur, el preu és de només 1 euro.

RECORDA ELS HORARIS DE L’ASSESSORIA LABORAL!!
Es poden demanar assessories personalitzades d’assessorament laboral amb cita prèvia els:

DILLUNS

MATÍ

TARDA

DIMARTS

10 – 14h
Centre
d’Informació i
Assessorament
per a Joves
16 – 20h
Centre
d’Informació i
Assessorament
per a Joves

17 – 20h
PIJ Sants –
Montjuic
17-20h
PIJ Gracia

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

17-20h
PIJ Ciutat Vella

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

