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Tallers gratuïts adreçats a joves: Programació del mes de Setembre
2012
Us informem que, després del període vacacional estiuenc, els nostres equipaments juvenils tornen a
obrir les seves portes. Recordeu que us podeu inscriure presencialment a la borsa de treball del CIREJ [1]per
tal d’accedir a algunes de les ofertes laborals que es publiquen cada setmana al nostre web. De la mateixa
forma, si teniu qualsevol dubte en matèria de formació i ocupació, us podeu adreçar a l’assessora en aquest
àmbit.
Pel que fa al Centre Europa Jove [2], enguany guardonat amb un premi de la xarxa europea Eurodesk [3], també
es reprèn la feina a partir d’aquesta setmana. Si teniu qualsevol dubte relacionat amb la mobilitat europea, la
cooperació internacional o sobre treballar a l’estranger, podeu sol•licitar cita amb l’assessora per tal de que
resongui les vostres consultes.
Alhora, us recordem que tornem a posar en marxa la programació de tallers adreçats a joves. Vols
conèixer tota l’oferta de CFGM i CFGS? Saps com aconseguir una titulació a través de l’experiència laboral? De
quina forma es pot trobar treball a l’estranger en l’àmbit de l’enginyeria? Suma’t a la formació i resol dubtes
assistint als nostres tallers, són totalment gratuïts! Us deixem la programació de setembre a
continuació; recordeu que podeu consultar els cartells al nostre Facebook [4].

Programació Tallers del CIREJ i el CEJ – Setembre 2012
Treballar a l'estranger: Estic a l'atur i vull treballar a l'estranger [5]
Treballar en l'àmbit de l'enginyeria a l'estranger [6]
Jo vull ser... Coneix tota la oferta de cicles formatius de grau mitjà i grau superior [7]
Objectiu Trobar Feina: Millora les teves oportunitats i aconsegueix un treball [8]
Objectiu Trobar Feina: Millora les teves habilitats personals a la recerca de feina [9]
Qualifica't: Aconsegueix una titulació professional a través de l'experiència laboral [10]
Objectiu Trobar Feina: L'entrevista de feina. Les preguntes amb trampa i com superar-les [11]
Jo vull ser... Treballar en el sector de la sanitat: Tot el que cal saber [12]
Creixement Personal: Com puc millorar la meva motivació? Claus per aprendre a ser positiu [13]
Objectiu Trobar Feina: Com pots aconseguir la teva primera feina? [14]
Jo vull ser... Coneix tota la oferta de cicles formatius de grau mitjà i grau superior [15]
Etiquetes: CIREJ [16], gratis [17], tallers [18]
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