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CALENDARI

Francesc Gelida Latorre  
Consultor de desenvolupament professional, 
docent i blogger a “elcandidatoidoneo.com”, 
blog influent d’orientació laboral i selecció 
de personal. 

Més de 10 anys dedicant-se 
professionalment a cavall entre l’orientació 
laboral i la selecció de personal. 

Imparteix classes i ponències, en centres de 
formació, empreses, ajuntaments, 
associacions i universitats sobre tècniques 
de recerca de feina, emprenedoria, marca 
personal, networking, desenvolupament de 
competències i desenvolupament 
professional i estratègia de marca a les 
xarxes socials.

Actualment, està a punt de llançar un portal 
d’ofertes de feina i d’intermediació laboral  
per reduir costos de selecció a les empreses 
i afavorir una selecció competencial sense 
els criteris discriminatoris.

www. QQjobs.com

Sessions individuals
Cada participant disposarà 
d’espais personalitzats amb 
el coach, per treballar el seu 
procés de recerca de feina.

Sessions de coaching grupal
Actitud i motivació, saber 
vendre’s en un procés de 
selecció, planificar la recerca 
de feina, per on buscar feina, 
com fer i adaptar un currículum 
vitae, com realitzar una 
entrevista de feina amb èxit.

Recerca de feina activa
En cada sessió grupal es 
reservarà un espai adreçat a 
la recerca d’ofertes de feina.
Contacte amb empreses: 
amb l’objectiu d’oferir les 
candidatures dels participants.

com  ho  farem?
imparteix
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Sessions individuals inicials:
15 d’octubre o 17 d’octubre

Sessions individuals finals: 
2 o 3 de desembre
Sessions grupals _ de 9:30 a 13:30h.
Dimarts 22 i 29 d’octubre i  
dijous 24 i 31 d’octubre. 
Dilluns 4 i 11 de novembre i 
dijous 7 i 14 de novembre. 

Inici: 15 d’octubre de 2019
Final: 3 de desembre de 2019

LLOC 
Centre de Formació Permanent
Plaça del Mil·lenari, 2 
Premià de Dalt.


