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NOTÍCIES D’ÚLTIMA HORA
Més informació

2 noves webs per cercar feina
Si estàs buscant feina fes una ullada a aquestes noves pàgines i amplia la teva
recerca:
Plataforma de empleo La novetat d’aquesta web, és la possibilitat de realitzar
vídeo-entrevistes entre els candidats i les empreses utilitzant la seva pròpia
plataforma. L’objectiu és agilitzar els processos de selecció fent més ràpid el
contacte entre l’oferta i la demanda.
www.yovijob.com Nou portal de recerca de feina, que permet que els
candidats es puguin fer el seu videocurrículum de forma gratuïta. A més
d’aquesta eina, la web té un meta-cercador d’ofertes, i té visibilitat a nivell
internacional.

Vols millorar el teu “networking”?
Parteix de la idea que en qualsevol moment i lloc és bo per fer “networking” (fer
contactes, obtenir informació, nous recursos...).
Per fer un networking efectiu hem de tenir algunes idees clares i algunes
estratègies preparades:
-

Elevator picht. És un discurs breu (d’entre 30 i 90 segons) que permet
donar les idees claus del teu perfil i del que pots fer. Si no saps explicar
el què fas, com ho entendrà la resta?

-

Gestiona els teus contactes. Fes una llista amb les persones que
coneixes dintre del teu sector o que creus que puguin tenir informació
(antics companys de feina, antics caps, antics companys d’estudis....).
Per ajudar a gestionar aquests contactes i d’altres nous, pots utilitzar
les xarxes socials professionals com www.linkedin.com i
www.xing.com

-

Comunica’t! Un cop tens els contactes, parla amb la gent, comparteix
recursos, informació, pregunta... Es tracta de fer un intercanvi profitós.

-

Tingues una tarja o un currículum sempre a mà! Mai se sap quan
coneixeràs aquell contacte que t’obrirà portes, per tant, tingues sempre
a mà un currículum o una tarja que poder donar i d’aquesta manera
t’assegures que et podran tenir en compte en un futur.

www.plataformadeempl
eo.com
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Oportunitats de feina de grans empreses.
És important estar al dia, per conèixer les oportunitats que les empreses que es
troben en procés d’expansió ofereixen. Algunes empreses tenen bones
previsions i crearan ocupacions pròximament. Avança’t i ofereix-te com a
professional.
McDonald’s crearà 1.000 llocs de feina durant el 2013. Pots enviar el teu
currículum a través del web: http://www.mcdonalds.es/empleo
Nestlé contractarà 20.000 joves fins 2016 a tota Europa. Estigues atent a les
ofertes al web: http://nestle.asp.infojobs.net/
Grupo Audax – que comercialitza electricitat, gas i telefonia- amb seu a
Barcelona, pretén crear 110 ocupacions fins 2014.
Web: http://www.audaxenergia.com/?sec=trabajaconnosotros
Rakuten, empresa japonesa líder en comerç electrònic, crearà 80 llocs de feina
al instal·lar-se a Barcelona. Pots seguir les novetats al web www.rakuten.es
Casa Ametller, empresa dedicada a la producció i comercialització de fruites i
verdures i d’altres productes alimentaris, a Catalunya, amplia els seus
establiments i necessita contractar nous treballadors. Pots veure les ofertes
publicades al seu web: http://casaametller.net/ofertes.php

Programa Barcelona Treball Joves
Barcelona Treball Joves és un servei de Barcelona Activa adreçat a joves fins a
25 anys. Aquest servei es duu a terme a diferents espais de la ciutat (espais
joves, punts d’informació juvenil i equipaments de Barcelona Activa).
Es tracta d’un seguit d’activitats enfocades al procés de recerca de feina i a la
formació per millorar el teu perfil professional. Les activitats ofertes es troben
dintre d’aquests àmbits:
-

Posiciona’t en la recerca de feina
Orienta’t
Coneix el mercat laboral
Prepara’t per buscar feina
Destaca i creix professionalment

Programació
Barcelona
Treball Joves
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Infojobs crea una eina per compartir ofertes
Durant el mes de juny la web www.infojobs.net ha creat una nova eina dintre de
la seva pròpia web, on es poden compartir ofertes que es veuen per la xarxa o
pel carrer.

https://www.infojobs.
net/comparte-trabajoi.xhtml

Per poder compartir les ofertes només cal utilitzar el hashtag #pasauntrabajo a
twitter o bé mitjançant l’aplicació per a mòbil “Infojobs Card”.

15a Acadèmia de Joves Emprenedors
L’Acadèmia de joves emprenedors es portarà a terme els dies 5, 6 i 7 de juliol
per primer cop a la ciutat de Barcelona, a les instal·lacions de la Salle Campus
Barcelona.

Per + Info:
http://academia.jcibarcel
ona.org/

Durant aquests dies totes les persones joves interessades en crear un projecte
propi, poden apropar-se i gaudir d’una oportunitat única de desenvolupar
habilitats personals i potenciar el propi lideratge.

Nova convocatòria de les Beques Emprèn
L’IEBS (Escola de Negocis de la innovació i els emprenedors) ha posat en
marxa una nova convocatòria de beques per a persones amb projectes
innovadors i emprenedors. El premi és el finançament d’un dels màsters que
imparteix l’escola. El primer premi guanyarà una beca del 100%, i el segon i
tercer premi, rebran una bonificació del preu del màster escollit del 70 i el 50%
respectivament.

http://www.iebschool.co
m/conocenos/becas-yayudas/becasemprende/

Es pot presentar projecte en qualsevol d’aquestes quatre àrees: Emprenedors;
Màrqueting, Finances i Recursos Humans.

Programa Creamedia per a noves empreses creatives
El proper mes de Setembre es posarà en marxa el programa Creamedia amb
l’objectiu de donar suport a la creacions de noves empreses vinculades al món
creatiu i especialment projectes d’arts escèniques (dansa, teatre i circ).
El programa inclou acompanyament (mentoring), conferències, tutories, i cinc
mòduls de competències de gestió i direcció.

http://www.barcelonanet
activa.com/barcelonane
tactiva/cat/creacio-dempreses/programes-amida/creamedia.jsp
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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

*Durant el mes de juliol les assessories laborals al PIJ Sants- Montjuic seran de 16.15h a 19.15h.

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

