ESPAIS DE RECERCA DE FEINA :
RECERCA ACTIVA DE FEINA
EINES INFORMÀTIQUES
Els Espais de Recerca de Feina tenen per objectiu promoure la recerca de feina, amb l’assessorament del personal
tècnic del programa, en tot el procés.
Per aconseguir-ho es treballarà la recerca de feina a través dels diversos portals d’ocupació de la xarxa, i també
mitjançant l’optimització de les candidatures de les persones participants.
Les persones participants enviaran la seva candidatura a totes les ofertes de treball que s’adeqüin al seu perfil,
alhora que faran recerca d’empreses on poder presentar les autocandidatures.
Alhora s’ofereix un servei d’eines informàtiques adreçat a les persones que necessiten assolir autonomia en l’ús de
les eines informàtiques emprades en la recerca de feina per optimitzar la seva participació.

Totes les accions són sense cost per als participants.
Aquest programa està subvencionat pel Servei públic d’Ocupació de Catalunya, i cofinançat en un 50% pel Fons
Social Europeu.
Què ofereix el servei de Recerca activa de feina?
•
•
•
•

Atenció personalitzada.
Preparació de tècniques i eines de recerca de feina.
Accés directe a diferents portals de feina.
Personal tècnic especialitzat.

Durada sessions
La durada serà de 8 sessions, dilluns i dimecres o dimarts i dijous, 4 hores continuades en horari de 9h a 13h.
A qui va dirigit
Per poder participar les persones interessades han de:
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•
•
•

Estar inscrites com a DEMANDANT D’OCUPACIÓ NO OCUPADES AL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE
CATALUNYA.
Tenir una ferma voluntat d’incorporació a un lloc de treball, amb un objectiu professional clarament definit i
amb disponibilitat horària per assistir a l’espai en les dates i hores de durada.
Complir amb els requisits:
− Persones ocupables amb un projecte professional definit i viable
− Disponibilitat i interès a participar.
− Coneixement del català/castellà
− Autonomia suficient en informàtica i Internet.

Què ofereix el servei d’eines informàtiques?
•

Complementar el coneixement i reforçar l’ús de les eines informàtiques necessàries per a la recerca de
feina (tractament de textos, aplicacions de correus electrònic, arxiu i recuperació d’informació, navegació
per internet...).

Durada sessió
2,5h els divendres i fins que la persona participant assoleixi els coneixements necessaris per poder participar dels
espais de recerca de feina de forma òptima.

Els requisits per poder ser considerat persona participant estan recollits en l’Annex II, de l’Ordre TSF/258/2017, de 4
de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament
d’espais de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació.

Com es pot accedir
Les persones participants accedeixen al programa a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC),
adreçant-se a l’Oficina de Treball Alt Maresme ubicada al C/ Anoia s/n, edifici Innova, 08397 Pineda de Mar, o a
l’oficina corresponent al seu domicili.
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Podeu consultar la informació a: http://serveiocupacio.gencat.cat

