Tallers Ocupació : Xerrada "Soc estudiant i vull treballar al
Nadal" - Oficina Jove de L'Hospitalet
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet
Organitza: Oficina Jove del Barcelonès
Tipus entrada al calendari: Tallers Ocupació
Temàtica activitat del calendari: L'Hospitalet, Oficina Jove, cicle, joves, sóc estudiant i vull treballar al Nadal
Tags: L'Hospitalet de Llobregat, feina, recerca
Dates de realització

Dimecres 10 de octubre de 2018, de 12:00 a 14:00 hores
Descripció

El cicle "Soc estudiant i vull treballar al Nadal" va dirigit als i les joves d’entre 16 a 30
anys de la comarca del Barcelonès que tinguin interès en treballar durant el període
Nadalenc.
• Coneixement del mercat laboral durant el Nadal. Sectors, professions i perfils
competencials amb més demanda.
• Canals de recerca de feina. On buscar?
• Consells útils per encarar la entrevista de feina amb èxit
• Revisem el CV i el nostre perfil. On encaixem?
Dins d’aquesta xerrada, també comptarem amb la presència d’una empresa, per explicar
com són els processos de selecció per accedir a aquestes ofertes de feina.
Participaran responsables de l'empresa ADECCO
Data de realització:
Dimecres 10 d'octubre a les 12h.
Inscripció i més informació:
Oficina Jove de L'Hospitalet
c. Llobregat, 217 - L'Hospitalet
93 403 69 60
Públic objectiu:
Joves entre 16 i 30 anys, prioritàriament de la comarca del Barcelonès (Badalona, Barcelona, L'Hospitalet, Sant
Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet).
Aforament: 20
Certificat d'assistència: Si
Localització i contacte

Més informació a: http://www.barcelonesjove.net
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Oficina Jove de L'Hospitalet
c. Llobregat, 127-141
08904 L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 934 03 69 60
Informació addicional: http://www.joventutlh.cat
Adreça electrònica de contacte: bustiajove@l-h.cat
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

http://barcelonesjove.net/node/79231
Data del document:

31.07.2018

Més informació a: http://www.barcelonesjove.net
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