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L’Aventura de Trobar Feina per Internet 2019
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Aquest cicle ofereix un seguit de materials, activitats i tallers per a tots i totes els i les
joves interessats/des en començar a buscar feina per Internet.
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Per incorporar-se al món laboral cal tenir un bon currículum i saber on i com fer arribar-ho a les ofertes de
feina, és a dir, conèixer els canals adients més genèrics. Però també, si el teu interès de treball està centrat
en sectors específics d’alta demanda per l’estiu, com són el turisme, el comerç i el lleure, t’ajudarem a
realitzar una cerca més concreta i específica.
Per tal d’aconseguir tot això, hem preparat diferents sessions pràctiques de 2 hores de durada en les quals
pretenem:

Aportar coneixements sobre diferents tipus de currículums i el seu contingut.
Donar una pauta sobre els canals de recerca de feina generals tals com borses intersectorials, ofertes
d’ETTs i portals públics d’ocupació.
Donar a conèixer els portals especialitzats en ofertes de feina pels sectors professionals del turisme,
el comerç i el lleure.
Realitzar inscripcions del currículum en les diferents pàgines electròniques.
Realitzar un seguiment de les ofertes de feina en les quals s’ha inscrit.
L’aforament és limitat, així que si tens ganes de conèixer els millors portals de recerca de feina, no triguis a
inscriure't!

ACTIVITATS PROGRAMADES:
No esperis més, fes el teu Currículum avui!:

No esperis més, fes el teu Currículum avui! - L’Hospitalet de Llobregat [1]
Data: dimecres 26/06 12h
Lloc: OJE L’Hospitalet
No esperis més, fes el teu Currículum avui! - Sant Adrià del Besòs [2]
Data: dimecres 26/06 17.30h
Lloc: Centre El Polidor
No esperis més, fes el teu Currículum avui! - Badalona [3]
Data: dijous 27/06 10.30h
Lloc: Badiu Jove
No esperis més, fes el teu Currículum avui! - Santa Coloma de Gramenet [4]
Data: dimarts 2/07 11.30h
Lloc: Mas Fonollar
Com cercar ofertes de feina per Internet:

Com cercar ofertes de feina per Internet - Sant Adrià del Besòs [5]
Data: dilluns 8/07 17.30h
Lloc: Centre El Polidor
Com cercar ofertes de feina per Internet - Santa Coloma de Gramenet [6]
Data: dimarts 9/07 11.30h
Lloc: Mas Fonollar
Com cercar ofertes de feina per Internet - L’Hospitalet de Llobregat [7]
Data: dimecres 10/07 12h
Lloc: OJE L’Hospitalet
Com cercar ofertes de feina per Internet - Badalona [8]
Data: dijous 11/07 10.30h
Lloc: Badiu Jove
Recerca de feina per sectors: turisme/comerç/lleure:
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Recerca de feina per sectors: turisme/comerç/lleure - Santa Coloma de Gramenet [9]
Data: dilluns 22/07 11.30h
Lloc: Mas Fonollar
Recerca de feina per sectors: turisme/comerç/lleure - Sant Adrià del Besòs [10]
Data: dimarts 23/07 11.30h
Lloc: Centre Polidor
Recerca de feina per sectors: turisme/comerç/lleure - L’Hospitalet de Llobregat [11]
Data: dimecres 24/07 12h
Lloc: OJE L’Hospitalet
Recerca de feina per sectors: turisme/comerç/lleure - Badalona [12]
Data: dijous 25/07 10.30h
Lloc: Badiu Jove

Recursos on-line:
Videoconsells:

Com ens poden ajudar les noves tecnologies a l’hora de buscar feina? [13]
Treballar a l'estiu: Com ha de ser el currículum si busquem una feina de temporada? [14]
Com puc descobrir de què puc treballar, què se'm donaria bé? [15]
Com trobar feina a través de Facebook [16]
Com aprofitar Twitter per a la cerca de feina [17]
Treballar a l'estiu: tres qüestions a tenir en compte [18]
Troba feina aquest estiu [19]
Treballar a l'estiu: Consells per treballar en l'àmbit d'hostaleria [20]
Com cercar ofertes de feina? [21]
El Videocurriculum [22]
Guies:

Guia: L’Aventura de Trobar Feina per Internet [23]
Guia jove: Treballar a l’Estiu [24]
I a més a més...
Butlletins:
Pots inscriure't a la nostra web [25] i rebre els nostres butlletins cada setmana amb noves ofertes de feina.
Assessories:
Tens l'opció de demanar cita per a l’assessoria comarcal d'orientació laboral [26]. Allà t’orientarem sobre com i
on buscar feina, com fer un currículum, com preparar-se per a una entrevista, etc. A més, facilita l’accés als
diferents serveis municipals d’ocupació existents i a les seves diferents actuacions.
L'assessoria atén tant de manera presencial com virtual. És gratuïta i està adreçada a joves dels municipis
de la comarca del Barcelonès i menors de 35 anys. Demana cita al teu equipament més pròxim!

Oficina Jove - L’Hospitalet de Llobregat - 93 403 69 60
Badiu Jove - Badalona - 93 483 29 34
Mas Fonollar - Santa Coloma de Gramenet - 93 385 55 01
Centre Polidor - Sant Adrià del Besòs - 93 462 74 46

Etiquetes: Badalona [27], Barcelonès [28], feina [29], internet [30], L'Hospitalet de Llobregat [31], ocupació
[32], ofertes de treball [33], Sant Adrià de Besòs [34], Santa Coloma de Gramenet [35], treball [36]
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Links:
[1] http://www.barcelonesjove.net/node/81527
[2] http://www.barcelonesjove.net/node/81531
[3] http://www.barcelonesjove.net/node/81535
[4] http://www.barcelonesjove.net/node/81538
[5] http://www.barcelonesjove.net/node/81529
[6] http://www.barcelonesjove.net/node/81540
[7] http://www.barcelonesjove.net/node/81542
[8] http://www.barcelonesjove.net/node/81546
[9] http://www.barcelonesjove.net/node/81533
[10] http://www.barcelonesjove.net/node/81545
[11] http://www.barcelonesjove.net/node/81549
[12] http://www.barcelonesjove.net/node/81550
[13] https://www.youtube.com/watch?v=71EM2wy4fkw
[14] https://www.youtube.com/watch?v=PYY4dQWSOyQ
[15] https://www.youtube.com/watch?v=ZVmYnmHuPeA
[16] https://www.youtube.com/watch?v=0qS2ZyHp9FA&amp;feature=youtu.be
[17] http://www.barcelonesjove.net/teve/v%C3%ADdeo-tutorial-com-aprofitar-twitter-la-cerca-de-feina
[18] https://www.youtube.com/watch?v=xmAfZrbTS_k
[19] https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&amp;v=qaCbKbqGQtI
[20] https://www.youtube.com/watch?v=mb0xwTR_f9o
[21] https://www.youtube.com/watch?v=oR1GwsM1NYs
[22] http://www.barcelonesjove.net/teve/dona-li-un-gir-al-2018-el-videocurriculum
[23] http://www.barcelonesjove.net/info/guies-joves/guia-recursos-laventura-de-trobar-feina-internet
[24] http://barcelonesjove.net/info/guies-joves/guia-jove-treballar-lestiu
[25] http://www.barcelonesjove.net/user/register
[26] http://barcelonesjove.net/serveis-comarcals/assessories-joves/assessoria-docupaci%C3%B3
[27] https://www.barcelonesjove.net/tags/Badalona
[28] https://www.barcelonesjove.net/tags/Barcelonès
[29] https://www.barcelonesjove.net/tags/feina
[30] https://www.barcelonesjove.net/tags/internet
[31] https://www.barcelonesjove.net/tags/L&#039;Hospitalet de Llobregat
[32] https://www.barcelonesjove.net/tags/ocupació
[33] https://www.barcelonesjove.net/tags/ofertes de treball
[34] https://www.barcelonesjove.net/tags/Sant Adrià de Besòs
[35] https://www.barcelonesjove.net/tags/Santa Coloma de Gramenet
[36] https://www.barcelonesjove.net/tags/treball
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