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Es busquen joves amb Empenta!
Cicle d'activitats i tallers per a joves emprenedores i emprenedors
Cicle d'activitats i tallers per a joves emprenedores i emprenedors
Ets un/a jove amb empenta?

T'estem buscant!

El cicle "Es busquen joves amb Empenta!" va dirigit als i les joves estudiants, a l'atur o
treballadors/es de la comarca del Barcelonès que tinguin interès a treure rendiment a les seves idees.
Els i les joves teniu una gran capacitat creativa i una habilitat magnífica per tenir idees. Encara així, a
vegades portar-les a terme no és gaire fàcil i necessiteu suport extern.
És per això que des del Consell Comarcal del Barcelonès i els Ajuntaments (Badalona, Barcelona,
L'Hospitalet, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet), hem elaborat tot un seguit d’activitats i
recursos per a ajudar-te a aprofitar al màxim la vostra empenta.
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Els objectius del cicle "Es busquen joves amb Empenta!" són:

Sensibilitzar sobre la situació del mercat de treball i l’economia del talent.
Orientar en les competències i habilitats necessàries per emprendre.
Informar sobre els serveis de suport a l’emprenedoria a cada municipi.
Transmetre coneixements bàsics per començar les primeres experiències.

ACTIVITATS PROGRAMADES:
Treballar en la nova economia del talent

Dimecres 20/03, 18:00h. - Espai jove ca n’Arús - L'Hospitalet
Més informació i inscripcions. [1]
Dimarts 09/04, 12:00h. - OJ L’Hospitalet - L'Hospitalet
Més informació i inscripcions. [2]
Emprendre lluny de Sillicon Valley

Dimecres 27/03, 18:00h. - Badiu Jove - Badalona
Més informació i inscripcions. [3]
El que necessites saber per a ser autònom

Dimarts 19/03, 18:00h. - Espai Jove Boca Nord - Barcelona
Més informació i inscripcions. [4]
Avançats – Estratègies de comunicació per autònoms

Dimarts 02/04, 18:00h. - Espai Jove Boca Nord - Barcelona
Més informació i inscripcions. [5]

RECURSOS PER A JOVES:
Videoconsells:

Tres claus importants per tenir èxit a l'autoocupació [6]
Què és més important a l'hora de fer-te autònom? [7]
Què és l'autoocupació? [8]
Autoocupació: Per què és important el pla d'empresa? [9]
5 consells per emprendre [10]
Com sé si la meva idea és viable? [11]
Experiències emprenedores: Dificultats per emprendre [12]
Tens perfil emprenedor? [13]
Quins aspectes cal tenir en compte a l'hora d'emprendre? [14]
Elevator Pich: Les claus per presentar el teu projecte i vendre la teva idea [15]
Nom i marca de l’empresa: Quins passos has de seguir quan crees una marca? [16]
Sóc emprenedor o emprenedora? [17]
10 raons per autoocupar-te [18]
Guies:
http://www.barcelonesjove.net/area/emprendre [19]
Guia de Recursos per a l'Autoocupació en el sector creatiu i cultural [20]

Etiquetes: activitat [21], autònoms [22], autoocupació [23], emprenedoria [24], xerrades [25]
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Links:
[1] http://www.barcelonesjove.net/node/80662
[2] http://www.barcelonesjove.net/node/80669
[3] http://www.barcelonesjove.net/node/80670
[4] http://www.barcelonesjove.net/node/80671
[5] http://www.barcelonesjove.net/node/80673
[6] http://www.barcelonesjove.net/teve/tres-claus-importants-tenir-%C3%A8xit-lautoocupaci%C3%B3
[7] http://www.barcelonesjove.net/teve/qu%C3%A8-%C3%A9s-m%C3%A9s-important-lhora-de-fer-te-aut%C3%B
2nom
[8] http://www.barcelonesjove.net/teve/qu%C3%A8-%C3%A9s-lautoocupaci%C3%B3
[9] http://www.barcelonesjove.net/teve/autoocupaci%C3%B3-qu%C3%A8-%C3%A9s-important-el-pla-dempresa
[10] http://www.barcelonesjove.net/teve/5-consells-emprendre
[11] http://www.barcelonesjove.net/teve/com-s%C3%A9-si-la-meva-idea-%C3%A9s-viable
[12] http://www.barcelonesjove.net/teve/experi%C3%A8ncies-emprenedores-dificultats-emprendre
[13] http://www.barcelonesjove.net/teve/tens-perfil-emprenedor
[14] http://www.barcelonesjove.net/teve/quins-aspectes-cal-tenir-en-compte-lhora-demprendre
[15] http://www.barcelonesjove.net/teve/elevator-pich-les-claus-presentar-el-teu-projecte-i-vendre-la-teva-idea
[16] http://www.barcelonesjove.net/teve/nom-i-marca-de-l%E2%80%99empresa-quins-passos-has-de-seguir-qua
n-crees-una-marca
[17] http://www.barcelonesjove.net/teve/s%C3%B3c-emprenedor-o-emprenedora
[18] http://www.barcelonesjove.net/teve/10-raons-autoocupar-te
[19] http://www.barcelonesjove.net/area/emprendre
[20] http://www.barcelonesjove.net/info/guies-joves/guia-de-recursos-lautoocupaci%C3%B3-en-el-sector-creatiui-cultural-0
[21] http://barcelonesjove.net/tags/activitat
[22] http://barcelonesjove.net/tags/autònoms
[23] http://barcelonesjove.net/tags/autoocupació
[24] http://barcelonesjove.net/tags/emprenedoria
[25] http://barcelonesjove.net/tags/xerrades
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