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DIJOUS 28 D’ABRIL
DE 9 A 14 H I DE 15 A 17 H AL MUSEU DE LA TÈCNICA

5a Fira de l’ocupació

Vols conèixer de primera mà el mercat laboral del Bages? La Fira de l’Ocupació del Bages és
el punt de trobada entre les persones que cerquen una nova feina i empreses que necessiten
ampliar les seves plantilles. No deixeu passar l’ocasió que preparem conjuntament amb la
Cambra de Comerç de Manresa per poder presentar els vostres currículums i conèixer de
primera mà les empreses que busquen incorporar nous professionals.

I també...
DILLUNS 25 D’ABRIL
DE 9 A 10 H. FORMAT EN LÍNIA
Wellness corporatiu: com millorar el
benestar emocional dels teus treballadors
i treballadores

El wellness corporatiu té com a objectiu principal
aconseguir el benestar de les persones en el seu lloc
de treball i traduir-ho en crear empreses saludables.
Des de Projecte Mosaic, la Montserrat Sala i Carolina
Puig Arnau presentaran estratègies per cuidar la salut
emocional de les persones treballadores. Taller dirigit
als responsables de direcció i gestió de les persones
de les empreses del territori.
Inscripcions: https://www.althaia.cat/formacio/
inscripcions/inscripcionsobertes.aspx

DE 9.30 A 11.30 H I DE 12 A 14 H. CIO MANRESA
Els oficis no tenen gènere

Vols entendre el paper que juguen la socialització, els
estereotips i els rols de gènere a l’hora de buscar i trobar
una feina? La Gina Piqué tècnica de gènere us donarà
les eines per conèixer quina influència té el gènere en el
mercat de treball i com fer-hi front.
Inscripcions: cio@ajmanresa.cat

DE 12.15 A 14.15 H. UPC MANRESA. SALA D’ACTES
De la universitat a la feina. Fes que el teu
CV no passi desapercebut a Linkedin

Especialitzada en programes d’orientació i inserció
laboral dirigits a diversos col·lectius l’Elvira Arias
ens donarà tota una sèrie de consells i trucs per fer
currículums atractius i que captin l’atenció de les
empreses a Linkedin. Veuràs com el teu CV canvia i segur
que no passarà desapercebut.
Inscripcions: https://inscriu.me/ca/activitats-de-la-universitata-la-feina-setmana-de-locupacio-del-bages-2022

DIMARTS 26 D’ABRIL
DE 9 A 11 H. CAMBRA DE COMERÇ DE MANRESA
CICLE “REPTES DE FUTUR EN RECURSOS
HUMANS”
Noves estratègies per la gestió del talent.
Employer Branding i Inbound Recruiting

Cada cop més les empreses necessiten perfils més
específics per desenvolupar els seus projectes. Carlos
Bella, consultor en desenvolupament personal, oferirà
un taller on els tècnics de RRHH coneixeran les eines
necessàries per poder portar a terme una estratègia de
Inbound Recruiting i Employer Branding que els permeti
atreure talent als seus equips per atreure, contractar i
enamorar el talent per les empreses del territori.
Inscripcions: goviedo@cambramanresa.org

DIMARTS 26 D’ABRIL
DE 9.30 A 11.30 H. CIO MANRESA
Elevator pitch i Speed dating. Com captar
l’atenció en una entrevista de forma ràpida
De la mà del Jose Alonso, consultor social i formador
especialitzat en metodologies d’orientació, coneixereu
dues eines indispensables per preparar entrevistes de
feina de format ràpid i captar l’atenció de les empreses.
Taller pràctic i dinàmic per agafar confiança en els
processos de selecció.
Inscripcions: cio@ajmanresa.cat

DE 12 A 14 H. UMANRESA. AULA 0_1 DE LA FUB2
De la universitat a la feina. Elevator pitch i
Speed dating. Com captar l’atenció en una
entrevista de forma ràpida

De la mà del Jose Alonso, consultor social i formador
especialitzat en metodologies d’orientació, coneixereu
dues eines indispensables per preparar entrevistes de
feina de format ràpid i captar l’atenció de les empreses.
Taller pràctic i dinàmic per agafar confiança en els
processos de selecció.
Inscripcions: https://inscriu.me/ca/activitats-de-la-universitata-la-feina-setmana-de-locupacio-del-bages-2022

DIMECRES 27 D’ABRIL
DE 10.30 A 11.30 H. CIO MANRESA
Millora les entrevistes de feina

Nervis en una entrevista de feina? Normal... Però saps que
hi ha tot un mètode per afrontar-les amb èxit? Des del
personal tècnic del CIO et donaran totes les estratègies per
millorar-les i enfrontar-te a elles amb èxit.
Inscripcions: cio@ajmanresa.cat

DE 13.30 A 14.30 H. UMANRESA. SALA D’ACTES DE
LA FUB2
De la universitat a la feina. Oportunitats
laborals i educatives a l’estranger

Estàs estudiant i vols saber quines oportunitats laborals
i educatives tens a l’estranger? T’agradaria fer un
voluntariat internacional? Aquesta xerrada és per tu!
Amb l’Associació la Víbria Intercultural parlarem de com
buscar feina a l’estranger, ajudes i beques disponibles,
com fer pràctiques i quins voluntariats tens disponibles.
Inscripcions: https://inscriu.me/ca/activitats-de-la-universitata-la-feina-setmana-de-locupacio-del-bages-2022

DE 16 A 18 H. CIO MANRESA
Com preparar una acció tutorial amb
impacte positiu. Eines i objectius per un
itinerari d’èxit

Com hem de planificar les actuacions d’una acció
tutorial? Quina ha de ser la coordinació i seguiment
de l’itinerari perquè tingui un impacte positiu i exitós?
Taller a càrrec de Carlos Bella, consultor en desenvolupament personal, adreçat a orientadors per potenciar les
capacitats i personals i professionals i establir indicadors
i objectius perquè l’atenció sigui un èxit.
Inscripcions: cio@ajmanresa.cat

DE 16 A 17.30 H. ESCOLA MONTSERRAT (SANT
VICENÇ DE CASTELLET)
L’FP Dual al Bages: vital per seguir creixent

PIMEC Catalunya Central organitza aquesta jornada amb la
col·laboració del Consell Comarcal del Bages i FormaBages
amb l’objectiu de conèixer de primera mà les necessitats
del teixit industrial del Bages, compartir inquietuds i posar
en coneixement els recursos que té a l’abast l’empresa per
a participar en la Formació Professional Dual. La implicació
de tots els actors és imprescindible per aconseguir que el
paper formatiu de l’empresa sigui una realitat.
Inscripcions: pimec.catc@pimec.org

DIVENDRES 29 D’ABRIL
DE 12.15 A 14.15 H. UPC MANRESA. SALA D’ACTES
De la universitat a la feina. Què esperen les
empreses un cop t’han contractat?

Troba les eines pràctiques que necessitaràs per fer el
pas al món laboral. Quins són els drets i deures que hem
de conèixer quan signem el nostre primer contracte
de feina? Que esperen de tu les empreses, en l’àmbit
competencial? Repassarem la legislació laboral bàsica
per tal que no et manqui informació i et posarem al dia
de quines aptituds i actituds valoren les empreses. Un
taller per afrontar el primer pas laboral amb seguretat
i confiança dinamitzat per la consultora en selecció
i desenvolupament del talent en les organitzacions
Raquel Blanco, de The Talent Room.
Inscripcions: https://inscriu.me/ca/activitats-de-la-universitata-la-feina-setmana-de-locupacio-del-bages-2022

SETMANA
DE L’

CUPACIÓ

DEL BAGES

Del 25 al 29 d’abril del 2022
#setmanadelocupacio

Més informació a ciomanresa.cat

Organitzen:

Col·laboren:

Amb el suport de:

