
El programa Enfeina't ha representat
per a l'Ona, en un primer moment, el
retorn al mercat de treball i l'adquisició
d'experiència laboral a través de la
seva feina com a tècnica
d'esdeveniments. Però també ha
representat una oportunitat per pensar
en el futur i preparar-se per aconseguir
la feina que té actualment, també a
l’Ajuntament de Girona, com a tècnica
de suport a la dinamització
socioeconòmica del projecte Treball
als Barris.

Quina era la teva situació abans
d’entrar al programa Enfeina’t?

Vivia a Barcelona i, quan vaig tenir la
segona filla, vaig deixar de treballar un
temps. Al Gener del 2019 vaig venir a
Girona i vaig començar a buscar feina.
El primer que vaig trobar va ser una
feina de monitora de menjador, però
eren molt poques hores i, per tant, vaig
continuar buscant.

Després d’estar un temps sense feina, l’Ona Tschierschke ha pogut

reinserir-se al mercat laboral gràcies al programa Enfeina’t, a través

del qual va començar a treballar com a tècnica d’esdeveniments a

l’Ajuntament de Girona, amb un contracte d’un any.
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Una amiga em va recomanar que mirés
la borsa de treball del Servei Municipal
d’Ocupació, i allà vaig trobar l’oferta del
programa Enfeina’t per cobrir una
vacant de tècnic/a d’esdeveniments
del Temps de Flors. Finalment, vaig ser
la persona seleccionada per ocupar el
lloc de treball amb un contracte d’un
any.



Quina és la teva opinió sobre el
programa?  

El programa Enfeina’t m’ha ajudat
moltíssim, professional i
personalment. Portava molt de temps
buscant una feina així, relacionada
amb els meus estudis (organització
d’esdeveniments) i amb unes
condicions que em permetessin
conciliar la vida laboral i personal, ja
que tinc dues nenes petites.

Considero que ha estat una bona
oportunitat per començar a guanyar
experiència en el sector laboral dels
esdeveniments. A vegades, encara que
tinguis estudis, si no tens experiència,
costa que algú et doni una oportunitat i
aquest programa me l’ha donat.

Aquest any de contracte t’ha servit
d’ajuda per aconseguir la teva feina
actual?

Sí, durant aquest any he aprofitat molt
el programa, ja que m’ha ajudat a
preparar-me per aconseguir la feina
que tinc actualment al mateix
Ajuntament de Girona. 

Aquest any de contracte t’ha servit
d’ajuda per aconseguir la teva feina
actual?

Sí, durant aquest any he aprofitat molt
el programa, ja que m’ha ajudat a
preparar-me per aconseguir la feina
que tinc actualment al mateix
Ajuntament de Girona. 

Durant el contracte del programa
Enfeina’t vaig començar a informar-me
sobre les vies possibles per continuar
treballant a l’Ajuntament, com
funcionen les borses de treball,  etc. 

Per tant, he anat fent passos per
obtenir mèrits i anar-me preparant per
a les possibles convocatòries. En
aquest sentit, vaig fer la prova per
aconseguir el certificat ACTIC, vaig
realitzar formació que facilitava
l’Ajuntament, vaig consultar
el nivell d’idiomes que demanen
algunes borses...
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Les tutories de seguiment del
programa m’han resultat de gran ajuda,
ja que m’han servit per orientar-me en
aquest camí i conèixer els passos que
havia de seguir.

Fa uns mesos es va publicar la
convocatòria d’una plaça que
m’interessava i, després d’estudiar
molt, vaig aprovar i començar un nou
contracte a l’Ajuntament de Girona.
 
Què recomanaries a aquelles
persones que puguin trobar-se en una
situació semblant a la teva, abans de
començar al programa Enfeina’t?

Abans de tenir la feina, la meva
recomanació és no deixar de buscar i
no perdre l’esperança. Anar al Servei
Municipal d’Ocupació i que
t’assessorin. 

Un cop dins del programa, la meva
recomanació és aprofitar-ho al màxim
possible.
Estàs en un lloc rodejat de
professionals, l’Ajuntament té molts
recursos i formacions que es poden
aprofitar. El meu consell és treure’n el
màxim profit.

Aprendre a fer bé la feina que fas, però
també preparar-te pel futur, per poder
seguir al mercat de treball.
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