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Publicació mensual que recull temes d'actualitat i informació referent al món laboral. 

 

N O T Í C I E S  D ’ Ú L T I M A  H O R A  

 Més informació 

 

Nou portal de recerca de feina: www.encuentracurro.com 

Es tracta d’un nou portal amb una metodologia innovadora i diferent del que 

estem acostumats a utilitzar. 

L'objectiu és que un cop la persona interessada s'inscriu i penja el seu 

currículum, tot dissenyant-lo, el grup de professionals que hi treballa farà arribar 

a les diferents empreses, autònoms o particulars que cerquen un perfil 

professionals similar.  

 

www.encuentracurro.co
m 

 

 

Tyba: Nou portal professional per a universitaris. 

Neix tyba.com, un nou portal per a universitaris pensat per fer contactes 

professionals i per facilitar a les empreses conèixer els nous talents.  

El portal ofereix dominis per a crear la pròpia web, i pretén que els usuaris 

puguin donar una visió molt més complerta del seu potencial (tant a nivell 

professional com a personal).  

  

http://tyba.com 

 

 

Jazztel oferirà uns 3.400 nous llocs de feina 

Segons ha informat la companyia, Jazztel invertirà 171 millions d’euros en fer 

arribar la fibra òptica a les llars catalanes. Per aquest motiu es preveu una 

incorporació d’uns 3.400 llocs de feina directes i indirectes.  

Pots veure els perfils demanats i consultar les ofertes a:  

http://www.jazztel.com/unete-a-nosotros/introduce-tu-cv 

Per enviar el currículums ho podeu fer al mail rrhh@jazztel.com 

 

 

http://www.touristtalent.es/
http://www.touristtalent.es/
http://www.nativos.org/
http://www.jazztel.com/unete-a-nosotros/introduce-tu-cv
mailto:rrhh@jazztel.com
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Cerques feina pel facebook? 

Si ets dels que només fa servir facebook per les teves amistats i estas buscant 

feina, pensa en la possibilitat de fer-te d’algun d’aquests grups dedicats a fer 

contactes i compartir ofertes de feina. 

Posa al cercador de facebook els noms del grups i de seguida els trobaràs!  

Et trobaré feina. Es un grup tancat gestionat pels creadors del web 

www.trobarefeina.com on els participants comparteixen ofertes amb contacte 

directe, principalment de Catalunya. Trobaràs des d’ofertes de webs, fins fotos 

d’anuncis a botigues, fotos d’ofertes de diaris, etc.  

Em trobaran feina. Es un altre grup tancat i gestionat pels creadors del web 

Trobaré feina, on cada participant comparteix el seu perfil i demandes 

concretes.  

Busquem Feina. Pàgina on es comparteixen ofertes i oportunitats de formació 

de la província de Lleida. Només has de fer clic a “M’agrada” per poder 

participar.   

Workea Grup on trobaràs informació de cursos i ofertes de tot l’estat espanyol. 

A workea et paguen 2 euros per oferta penjada! Consulta les condicions: 

http://www.trabajo.workea.org/ 

Feina de temporada Grup creat per la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil, on 

es fa un recull de les ofertes de feina per a treballar a la temporada d’estiu.  

 

 

Vols definir el teu perfil professional! 

Gràcies a www.good.co pots trobar l’ajuda que necessitaves. Es tracta d’un 

web en que partint del nostre perfil personal i tenint en compte una base de 

dades d’empresa, es determina si el nostre perfil és adequat per alguna 

d’aquestes.  

Es pot importar el perfil linkedin, i realitzant aproximadament unes vint 

preguntes, ja en tindrem la resposta! 

www.good.co 

 

 

Conèixes les beques del Carnet Jove? 

Mitjançant el programa “Connecta’t” del Carnet Jove, pots  beneficiar-te d’una 

de les beques per treballar durant un any aproximat a diferents àmbits 

professionals. Pots presentar la teva sol·licitud fins el 29 de Maig! 

Poden participar joves d’entre 16 i 30 anys que siguin titulars del carnet. 

Per més info: 

http://www.carnetjove.c

at/acjweb/content/show

node.tjc?id=485198 

 

 

http://www.trobarefeina.com/
http://www.trabajo.workea.org/
http://www.good.co/
http://www.good.co/
http://www.carnetjove.cat/acjweb/content/shownode.tjc?id=485198
http://www.carnetjove.cat/acjweb/content/shownode.tjc?id=485198
http://www.carnetjove.cat/acjweb/content/shownode.tjc?id=485198
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Troba finançament privat pel teu projecte de tecnologies 

netes.  

Fins el 31 de maig pots inscriure't per participar a la 3ª edició del Fòrum 

d'Inversió Cleantech, organitzat per Barcelona Activa i ESADE BAN.  

El Fòrum d’Inversió Cleantech es celebrarà el pròxim 12 de juny,i és una 

oportunitat per donar a conèixer projectes i idees davant de grups de capital i 

grups de bussines angel.  

Pots formalitzar la inscripció mitjançant el web 

Més info al web de 
ESADE 

 

Nou premi  per a emprenedors joves 

 

Si ets un jove emprenedor que ha contractat altres joves pel seu negoci, pots 

accedir al Premi Europeu ‘For youth employment in the Social Economy’ que 

reconeix i premia als joves emprenedors que han possibilitat l’accés al mercat 

de treball a d’altres joves.  

 

El premi al que pots optar són 5.000 euros. Pots participar enviant la teva 

sol·licitud. El termini acaba el pròxim 15 de Maig.  

Consulta les bases i descarrega’t el model de sol·licitud al web 

http://www.pefondes.eu/spip.php?page=article&id_article=183&id_rubrique=39&

parent=2&lang=en 

. 

 

 

 

Vols emprendre? Coneixes la xarxa “Youth bussiness 
international”? 

La Xarxa “Youth Bussines Internacional” parteix d’una iniciativa europea, 
present a 35 països que pretén ajudar a consolidar i crear autoocupació entre 
els joves. Es tracta d’una xarxa on participen diferents organitzacions i entitats 
amb un tret en comú: no tenir ànim de lucre.   

L’objectiu d’aquesta xarxa es treballar per al foment d’ocupació juvenil 
proposant l’emprenedoria com una alternativa a la crisi actual, posant èmfasi en 
tres aspectes clau: formació, finançament i acompanyament.  

A Catalunya, compta amb la col·laboració de CP’AC (Fundació privada per a la 
promoció de la Autoocupació a Catalunya), mitjançant el “Programa per a joves 
emprenedors”.  

Si vols més informació, pots trucar al 902 12 12 18, o enviar un mail a 
sa@autoocupacio.org 

www.youthbussines.o
rg 
 

http://www.esadealumni.net/portal/page/portal/evolutivos_ea/Formulario_Inscripcion?pys_numero=2951702&idi=es
http://www.esadealumni.net/ea/alumni_network/functional_sectorial_clubs/description_future_events?id_evento=287317http://www.22barcelona.com/content/view/41/427/lang,es/
http://www.esadealumni.net/ea/alumni_network/functional_sectorial_clubs/description_future_events?id_evento=287317http://www.22barcelona.com/content/view/41/427/lang,es/
http://www.pefondes.eu/spip.php?page=article&id_article=183&id_rubrique=39&parent=2&lang=en
http://www.pefondes.eu/spip.php?page=article&id_article=183&id_rubrique=39&parent=2&lang=en
mailto:sa@autoocupacio.org
http://www.youthbussines.org/
http://www.youthbussines.org/
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RECORDA ELS HORARIS DE L’ASSESSORIA LABORAL!! 
 

 

Es poden demanar assessories personalitzades d’assessorament laboral amb cita prèvia els:  
 

  
DILLUNS 

 

 
DIMARTS 

 
DIMECRES 

 
DIJOUS 

 
 
 

MATÍ 

 
10 – 14h 
Centre 

d’Informació i 
Assessorament 

per a Joves 
 

  
10.30 – 13.30h 

PIJ Sarrià – 
Sant Gervasi 

 
10.30 – 13.30h 
PIJ Sant Martí 

 
 

TARDA 

 
16 – 20h 
Centre 

d’Informació i 
Assessorament 

per a Joves 
 

17-20h 
PIJ Ciutat Vella 

 
 

 
17 – 20h 

PIJ Sants – 
Montjuic 

 
17-20h 

PIJ Gracia 

 
17 – 20h 

PIJ Garcilaso 

 
17 – 20h 
PIJ Horta-
Guinardó 

 
17-20h 

PIJ Les Corts 
 

 

 

Tota la informació dels Punts d’Informació Juvenil a 
http://www.infojovebcn.cat/ 

http://www.infojovebcn.cat/

