
Actua.TIC [10:00 - 12:00h]
Consells per superar una entrevista de feina on-line 
En col·laboració amb Grup Organigrama, servei integral de RRHH
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SMObilitza't 
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Aula  de competències [09:30 - 12:30h]
De l'autoconeixement a l'èxit. Atreveix-te a destacar! Sessió 1
Amb Sergi Castelló, motivador del talent
Ocupacions  amb opcions [10:00 - 11:30h]
Vols treballar de tècnic/a comptable, fiscal o laboral? Coneix el sector
En col·laboració amb empreses del sector
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Aula  de competències [09:30 - 12:30h]
De l'autoconeixement a l'èxit. Atreveix-te a destacar! Sessió 2
Amb Sergi Castelló, motivador del talent
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Actua.TIC [10:00 - 12:00h]
Noves feines per a nous temps. Perfils laborals post-covid
Amb Jordi Esqué. El Despertador, Coaching i recreació personal
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MAIG

Barcelona digital talent [16:00 - 18:00h]
Experiència Alícia. 
Amb Alejandra Garrido, dinamitzadora de Yong It Girls

04

Aula  de competències [09:30 - 12:30h]
Quan la comunicació falla. Eines i estratègies per sortir-ne reforçat/da
Amb Sandra Lafarga, de B&L Training People
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Actua.TIC [16:00 - 18:00h]
Recerca de feina on-line: 10 consells pràctics
Amb Laura Cespedosa, consultora per al canvi
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Ocupacions  amb opcions [10:00 - 12:00h]
Economia verda i canvi climàtic
En col·laboració amb empreses del sector
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ACTUA.TIC [12:00 - 14:00h]
Prepara't per treballar a l'estiu
Amb l'equip tècnic d'ocupació de joves
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Taller d'orientació digital per redefinir el perfil professional

JUNY

Actua.TIC [10:00 - 12:00h]
Cap on va la feina? Tendències del mercat laboral
Amb Albert Cañigueral, expert en economia col·laborativa
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Ocupacions amb opcions [10:00 - 11:30h]
Mobilitat sostenible. Coneix les opcions laborals que ofereix el sector 
En col·laboració d'empreses del sector
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Aula  de competències [10:00 - 13:00h]
Més enllà del CV, què valoren les empreses?
Amb Marta Zaragoza, experta en gestió de les competències
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Actua.TIC [11:00 - 13:00h]
Psicotècnics i altres eines de selecció. Perd la por i suma punts
Amb Maria Domínguez, tècnica d'orientació laboral
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Actua.TIC: Adquireix i optimitza eines, tècniques i recursos per la
recerca de feina.

0 Ocupacions amb opcions: Connecta amb els sectors generadors de
llocs de treball i descobreix què valoren i què ofereixen.
Aula de competències: Millora les teves competències i amplia les
opcions per trobar feina.

@ocupacio_gi                  

                 
 www.girona.cat/smo

 

smo_gi                  
 
 Ajuntament de Girona

Servei Municipal d'Ocupació - Ajuntament de Girona
C. Narcís Xifra i Masmitjà, 43. 17006 Girona
I nscripcions: https://web.girona.cat/smo/agenda
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Actua.TIC [11:00 - 13:00h]
No he entrat als estudis que volia fer. I ara, què?
Amb Gemma Nicolau i Anna Marí, tècniques d'ocupació juvenil
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https://web.girona.cat/smo/agenda

