5. Treballar durant l´estiu

Si has pensat en aprofitar l’estiu per a treballar i guanyar uns diners, de l’Oficina de Joventut del Consell
Comarcal del Barcelonès t’acostem la Guia Jove Feina de Temporada, on hi trobaràs alguns suggeriments. A la
Guia hi trobaràs feines específiques i sectors de temporada: Turisme i Hosteleria, Comerç, Serveis a les
persones, Serveis a les empreses i Treballar a l’estranger.
Et facilitem una fitxa per a cada tipus de feina, amb la seva descripció, el perfil requerit per a desenvolupar-la,
formació requerida, i altres aspectes relacionats amb el tipus de contracte i vies per fer la recerca de feina.
També et pots adreçar a la Borsa d’ofertes de Treball per a Joves és un servei del CIREJ (Centre d’Informació i
Recursos per l’emancipació Juvenil), pensat especialment per a facilitar l’accés dels joves al món del treball,
aconseguir la seva inserció laboral i vetllar per les seves condiciones. El servei està adreçat a joves fins a 35
anys i el pots trobar:
CIREJ (Badiu Jove)
c. Ausiàs marc, 61
Badalona
93.483.29.34
Matins: de dilluns a divendres de 10 a 14 h.
Tardes: dilluns, dimecres i divendres de 16 a 20 h.
www.barcelonesjove.net/cirej [1]
Centre Cultural i Juvenil Polidor
c. Rambleta, s/n
Sant Adrià de Besòs
93.462.74.46
Dimarts de 16a 19 h.
C.R.J. Mas Fonollar
c. Sant Jeroni, 1-3
Santa Coloma de Gramenet
93.385.55.01
Dijous de 17 a 19 h.
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La Borsa d’Ofertes de Treball es complementa amb el servei d’Assessorament Laboral i de tallers que ajuden a
millorar les habilitats en la recerca d’una ocupació. Podeu trobar la oferta de tallers i cursos a:
www.barcelonesjove.net/tej [2]
Barcelona Activa: www.barcelonactiva.cat [3]
Porta22
C. Llacuna, 162
Tel. 93 401 98 99
A/e: porta22@barcelonactiva.es [4]
www.porta22.com [5]
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT:
Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat:
Carretera del Mig, 85-87
L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 264 33 50
BADALONA:
Oficina de Treball de la Generalitat Badalona Casagemes
Pl. Carme Guasch, 2
Badalona
Centraleta oficina: 93.554.53.70
otg_casagemes.soc@gencat.cat [6]
Oficina de Treball de la Generalitat Badalona III Aribau
C. Aribau, 11
Badalona
Centraleta oficina: 93.460.51.65
otg_aribau.soc@gencat.cat [7]
SANTA COLOMA DE GRAMENET
Oficina de Treball de la Generalitat
Pl. d’en Vilaseca, s/n
Santa Coloma de Gramenet
Centraleta oficina: 93.466.38.16
otg_santacoloma.soc@gencat.cat [8]
SANT ADRIÀ DE BESÒS
Oficina de Treball de la Generalitat
C. Olímpic, s/n (cantonada amb Dr. Pi i Gibert)
Sant Adrià de Besòs
Centraleta oficina: 93.462.24.69
otg_santadria.soc@gencat.cat [9]
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