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Els tallers s'impartiran a Cal Botafoc

L’Ajuntament programa nous tallers d’orientació i recerca de feina
aquest mes de setembre

Divendres 9 de setembre de 2011

Els tallers s’adrecen a persones inscrites a la borsa de treball

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha programat aquest mes de setembre un total
de cinc tallers adreçats a persones inscrites a la borsa de treball, que s’impartiran a
Cal Botafoc a través de la Regidoria de Formació, Treball, Innovació i Indústria.

Els tallers, que s’impartiran de 9 a 13 h, tenen per objectiu facilitar a les persones
interessades informacions pràctiques a l’hora de buscar feina. Així, al primer dels
tallers, previst per al dimarts 13 de setembre sota el títol “CV i carta de
presentació”,  s’explicaran les característiques i continguts específics del
currículum vitae, alhora que es donaran a conèixer diversos models de carta de
presentació i consells a l’hora de redactar-la.

Dijous 15 de setembre es realitzarà el taller “Canals de recerca de feina”, on els
assistents podran conèixer les vies per identificar les ofertes de feina que circulen en
el mercat de treball i aprendran a organitzar la recerca. La setmana següent es durà a
terme un taller de sis hores de durada, repartides entre els dies 20 i 22 de setembre.
Es tracta d’un taller d’orientació professional, on es farà un plantejament bàsic de
la situació personal i laboral per tal de definir els objectius del projecte professional.
Així, es parlarà sobre la importància del perfil professional, es donaran detalls sobre
la formació reglada i no reglada que es pot cursar al llarg de la vida i es debatrà
sobre els objectius professionals a curt i mig termini.

També tindrà sis hores de durada el taller titulat “El procés de selecció i
l’entrevista de feina”, una proposta que tindrà lloc els dies 27 i 29 de setembre.
Amb aquest taller es pretén donar a conèixer el punt de vista de l’empresa a l’hora
de plantejar la contractació de personal, així com també la totalitat del procés de
selecció per afrontar-lo amb més eficàcia i millorar les estratègies de la persona que
busca feina. Les proves de selecció de personal i l’entrevista de feina completaran el
programa del taller.

La proposta de tallers per al mes de setembre es completa amb una formació sobre
iniciació a la informàtica i recerca per Internet. Aquesta última proposta tindrà
una durada de 9 hores i s’impartirà en tres sessions programades per als dies 16, 23 i
30 de setembre. Durant el taller es donaran a conèixer els conceptes bàsics
d’utilització de l’ordinador i la xarxa Internet, i es pretén ajudar els assistents a
familiaritzar-se amb les eines informàtiques per a la recerca de feina i la gestió de
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borses on-line.

Per obtenir més informació sobre aquests tallers i per formalitzar les inscripcions cal
adreçar-se presencialment al Club de la Feina, situat a l’edifici de Cal Botafoc, al c.
de Sant Llorenç, 7, de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 hores, o bé trucar al telèfon
93 714 42 06 o enviar un correu electrònic a clubfeina@castellarvalles.cat.
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