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Tallers gratuïts adreçats a joves: Programació del mes d'Octubre
2012 (CEJ i CIREJ)
Com aprendre a fer un Currículum Vitae en anglès, millorar les habilitats en la recerca de feina, adquirir eines
per superar una entrevista de treball amb èxit o com trobar feina a l'estranger en el sector de social són alguns
dels tallers que hem preparat de cara a l'octubre a Barcelonès Jove Net [1].
Durant aquest mes, el Centre Europa Jove [2] de Santa Coloma de Gramenet, el CIREJ [3] de Badalona o el
Centre Polidor [4] de Sant Adrià de Besòs acolliran activitats i xerrades adreçades a joves que volen
millorar les seves condicions de treball, resoldre dubtes relacionats amb la seva formació o emprendre un nou
camí marxant a treballar o estudiar a l'estranger.
Totes les activitats són gratuïtes i adreçades a joves d'entre 18 i 35 anys de la comarca del Barcelonès. Això
sí, cal inscripció prèvia per tal de reservar la plaça. Aquí us deixem un llistat amb les activitats, recordeu
que podeu compartir els cartells dels tallers [5] amb els vostres companys i amics (a través del àlbum creat a
Facebook) o penjar-los a les vostres instal•lacions o centres juvenils.
Si teniu qualsevol consulta, no dubteu en adreçar-vos a nosaltres a través del correu electrònic
comunicaciojove@barcelones.cat [6]

Programació Tallers del CIREJ i el CEJ – Octubre 2012
Treballar a l'estranger: Estic a l'atur i vul treballar a l'estranger [7]
Dates: 05/10/2012 - 18:00 - 20:00
Jo vull ser... Coneix les carreres universitàries més innovadores [8]
Dates: 15/10/2012 - 18:00 - 20:00
Treballar a l'estranger. Cicle Regne Unit | Vull treballar al Regne Unit, per on començo? [9]
Dates: 15/10/2012 - 18:30 - 19:30
Objectiu Trobar Feina: Millora les teves oportunitats i aconsegueix un treball [10]
Dates: 16/10/2012 - 10:00 - 12:00
Objectiu Trobar Feina: Millora les teves habilitats personals a la recerca de feina [11]
Dates: 16/10/2012 - 12:00 - 14:00
Treballar a l'hivern a l'estranger [12]
Dates: 16/10/2012 - 18:30 - 20:00
Objectiu Trobar Feina: L'entrevista de feina. Les preguntes amb trampa i com superar-les [13]
Dates: 17/10/2012 - 10:00 - 12:00
Jo Vull Ser... Quines són les professions amb més sortida laboral? [14]
Dates: 22/10/2012 - 18:00 - 20:00
Jo vull ser... Quines són les habilitats més demandades per les empreses en els processos de selecció de
personal? [15]
Dates: 24/10/2012 - 18:00 - 20:00
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Treballar a l'estranger. Cicle Regne Unit | Com fer un CV en anglès [16]
Dates: 26/10/2012 - 18:30 - 20:00
Jo vull ser... Treballar en el món audiovisual [17]
Dates: 29/10/2012 - 18:00 - 20:00
Treballar dins de l'àmbit del sector social a l'estranger [18]
Dates: 30/10/2012 - 18:30 - 20:00

Com inscriure's a les activitats i als tallers
Etiquetes: CIREJ [19], gratis [20], tallers [21]
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[1] http://www.facebook.com/barcelonesjove.net
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