PRESENTACIÓ
El Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes (SEOVT) és l'organització
executora de les polítiques de Promoció Econòmica, Ocupació i Formació dels ajuntaments
que constitueixen la MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE LA VALL DEL TENES
(Bigues i Riells, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Sta. Eulàlia de Ronçana).
Té com a finalitat impulsar el desenvolupament econòmic dels seus municipis generant
ocupació i potenciant la competitivitat de les empreses de la Vall del Tenes davant dels
diferents reptes de la societat actual donant suport en els àmbits d' EMPRESA, OCUPACIÓ i
FORMACIÓ
Amb la finalitat d’explicar-vos amb major detall els diferents serveis que desenvolupem, ens
plau poder oferir-vos aquest catàleg.
ÀREA EMPRESA
■ Assessorament.
Us informem i oferim suport sobre:
-

Contractació, selecció de personal, formació i mercat de treball.

-

Programes d'ajuts, subvencions i finançament.

■ Selecció de personal.
Disposem d’una borsa de treball dels quatre municipis que integren la Mancomunitat de la
Vall del Tenes i treballem per l’obtenció de perfils professionals que s’ajustin a les necessitats
de l’empresa.
■ Formació.
Formació a mida de les vostres necessitats i dissenyats segons diferents objectius (jornades,
programes empresarials, cursos, tallers...).
■ Emprenedoria
Oferim un servei per a emprenedors/es i empreses de nova creació, a través del qual
aquelles persones que ho desitgin podran realitzar tot tipus de consultes i rebre una atenció i
un assessorament personalitzat per a cada cas sobre diferents aspectes inherents a
qualsevol negoci.
ÀREA OCUPACIÓ
■ Assessorament i Orientació Professional
Us orientem en la definició dels vostres objectius professionals i us proposem un itinerari on
trobareu eines i estratègies que reforcin les vostres possibilitats de trobar feina, així com a
aquelles persones que volen iniciar un nou projecte professional.
■ Intermediació Laboral
Fem d’enllaç entre l’oferta de feina i la persona demandant de feina, mediant entre ambdós.
■ Formació
Us oferim tallers gratuïts que
reforcin
informàtiques, tècniques i professionals).

els vostres coneixements

(competències

Esperem, doncs, que les activitats incloses en el present Catàleg, en la nostra tasca de donar
resposta al mercat de treball del nostre territorio, compleixin amb les expectatives dels
nostres usuaris.

Alícia Castro i Gonzàlez
Responsable del SEOVT

www.seovt.org

Mancomunitat de la Vall del Tenes
Setembre 2015

938415812 mcvt.seovt@mvalltenes.cat

Catàleg de serveis – INDEX
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9.
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Programa de pràctiques empresarials
Programa de Coaching empresarial i executiu
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13. Formació a mida de les necessitats de les empreses

ÀREA OCUPACIÓ
Pàg.
14.
15.
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17.
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SERVEIS
Sessions Informatives
Entrevista Individualitzada
Assessorament individualitzat
Club de Feina
Intermediació Laboral

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

PROGRAMES
La Vall del Tenes no s’atura
Assoleix el teu objectiu
Supera l’entrevista de feina
Descobreix les teves competències
Fes que et trobin. Posiciona la teva marca personal
Programa Ocupació a la indústria local al Vallès Oriental
Obrim Pas
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SEOVT 2.0
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Eines de Comunicació
26.
27.
28.
29.
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31.

Disseny d'Apps per Android
Creació de pàgina web
Vídeos de comunicació del servei
El Butlletí
Les Xarxes Socials al SEOVT
Campanyes de Marketing: MailChimp

www.seovt.org

938415812 mcvt.seovt@mvalltenes.cat

Catàleg de serveis – ÀREA EMPRESA

Selecció de personal per empreses
Objectius

Garantir l’obtenció de perfils professionals del territori que s’ajustin a les
necessitats de l’empresa.

Continguts

□
□
□
□
□

Metodologia

Entrevistes individuals i seguiments sistemàtics

Durada

Segons perfil

Perfil

Qualsevol tipus d’empresa que tingui necessitat d’incorporació de personal

Tècnic/a

Antònia Medel

Més informació
/ Inscripcions

Definir el perfil del lloc de treball. Determinar criteris rellevants
Difusió (anuncis, xarxes socials, APP)
Entrevistes i avaluació dels candidats
Seguiment del procés de selecció amb l’empresa
Seguiment dels candidats contractats

Telèfon: 938415812
Email:mcvt.empresa.seovt@mvalltenes.cat

1

Catàleg de serveis – ÀREA EMPRESA
Informes de geoposicionament
Objectius

Que l’emprenedor/a o l’empresa obtingui un informe complet del mercat potencial
i la competència a l’àrea d’influència de la ubicació prevista pel seu negoci.

□
□
Continguts

□
□

Nombre d’empreses ubicades a l’àrea d’influència seleccionada, segons
activitat
Informació de la grandària dels negocis per treballadors/es, facturació i
antiguitat
Dades demogràfiques de la zona: edat, sexe, densitat i nacionalitat
Dades socioeconòmiques: tipologia de famílies, ingressos i despeses anuals per
mòdul

Metodologia

□
□

Durada

‐

Perfil

Qualsevol persona que vulgui engegar un nou projecte empresarial

Tècnic/a

Antònia Medel

Més informació

Telèfon: 938415812
Email:mcvt.empresa.seovt@mvalltenes.cat

Informe d’anàlisi de dades a través de mapes, taules i gràfics
Imprescindible determinar l’adreça exacta i el radi d’influència, l’IAE de les
activitats com a competència, i l’IAE de les activitats com a mercat potencial
d’empreses

2

Catàleg de serveis – ÀREA EMPRESA
Llistats d’empreses a mida
Objectius

Que l’emprenedor/a o l’empresa obtingui un llistat de dades d’empreses a mida de
les seves necessitats per poder dur a terme accions de prospecció (anàlisi de
sectors empresarials, estudis de mercat, màrqueting telefònic, enviaments
postals,...).

Continguts

□
□
□
□
□
□

Raó social i NIF
Adreça i codi postal
CNAE
Data de constitució
Telèfon
Web

Metodologia

□
□

Durada

‐

Perfil

Qualsevol empresa o persona emprenedora del territori

Tècnic/a

Antònia Medel

Més informació

Telèfon: 938415812
Email:mcvt.empresa.seovt@mvalltenes.cat

Llistat generat pel Sistema d’Anàlisi de Balanços Ibèrics (SABI).
Imprescindible determinar el territori i els codis CNAE a extreure (màx. 300
empreses per llistat)

3

Catàleg de serveis – ÀREA EMPRESA
Desenvolupament de la memòria de capitalització de l’atur
Objectius

Desenvolupar la memòria del projecte per tal de sol∙licitar la capitalització de l’atur,
valorar la viabilitat de la idea de negoci, calcular els costos i ingressos a l’inici de
l’activitat i determinar les passes a seguir per tal que el projecte comenci, es
consolidi i esdevingui durador.

Continguts

□
□
□
□

Metodologia

Assessorament i tutories individualitzades per cada projecte

Durada

Sessions individuals de 60 minuts (un cop per setmana, sense límit de sessions)

Perfil

Qualsevol persona que vulgui capitalitzar la prestació d’atur per engegar un nou
projecte empresarial

Tècnic/a

Ana Boira

Presentació
Pla de màrqueting
Pla de producció
Recursos econòmics

□ Amb cita prèvia
Més informació
/ Inscripcions

Telèfon: 938415812
Email:mcvt.empren.seovt@mvalltenes.cat
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Catàleg de serveis – ÀREA EMPRESA
Desenvolupament del Pla d’Empresa
Objectius

Desenvolupar un pla d’empresa del projecte per tal de valorar la viabilitat de la idea
de negoci, calcular els costos i ingressos a l’inici de l’activitat i determinar les passes
a seguir per tal que el projecte comenci, es consolidi i esdevingui durador.

Continguts

□
□
□
□
□
□
□

Metodologia

Assessorament i tutories individualitzades per cada projecte

Durada

Sessions individuals de 60 minuts (un cop per setmana, sense límit de sessions)

Perfil

Qualsevol persona que vulgui engegar un nou projecte empresarial

Tècnic/a

Ana Boira

Presentació
Pla de màrqueting
Pla de producció i qualitat
Pla d’organització i gestió
Pla jurídic‐fiscal
Pla econòmic‐financer
Valoracions

□ Amb cita prèvia
Més informació
/ Inscripcions

Telèfon: 938415812
Email:mcvt.empren.seovt@mvalltenes.cat
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Catàleg de serveis – ÀREA EMPRESA
Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE)
Objectius

Fomentar la cultura emprenedora i les competències bàsiques en el cicle superior
d’Educació Primària a través de la creació i gestió d’una cooperativa escolar per
part de l’alumnat, amb el recolzament de la comunitat educativa, l’administració i
altres agents socials de la seva localitat.

Continguts

□
□
□
□
□
□

Metodologia

Integració del projecte de forma transversal en les diferents assignatures escolars

Durada

Curs escolar (setembre‐juny)

Perfil

Alumnes de 5è de primària

Tècnic/a

Ana Boira

Més informació

Telèfon: 938415812
Email:mcvt.empren.seovt@mvalltenes.cat

Constitució de la cooperativa
Elecció del/s producte/s
Disseny de la imatge corporativa
Difusió i comunicació
Producció i venda al mercat
Avaluació i distribució dels beneficis

6

Catàleg de serveis – ÀREA EMPRESA
Programa d’atenció i assessorament al teixit empresarial (CLSE)
Objectius

Recolzar el teixit empresarial del territori oferint una eina pràctica de consulta i
tutela per tal de donar resposta a qüestions en diferents àmbits que facin
referència als seus negocis.

Continguts

□
□
□
□

Metodologia

Assessorament i tutories individualitzades per empresa

Durada

Sessions individuals de 60 minuts (un cop per setmana, sense límit de sessions)

Perfil

Qualsevol empresa del territori

Tècnic/a

Antònia Medel

Contractació, selecció de personal i mercat de treball
Programes d’ajuts, subvencions i finançament
Programes de finançament
Programes formatius

□ Amb cita prèvia
Més informació
/ Inscripcions

Telèfon: 938415812
Email:mcvt.empresa.seovt@mvalltenes.cat
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Catàleg de serveis – ÀREA EMPRESA
Programa de Responsabilitat Social Empresarial

□
Objectius

La Responsabilitat social corporativa ajuda a la gestió eficaç de l’empresa i
aporta clars beneficis i avantatges competitives, com la reducció de costos,
fidelització del client, bona imatge de marca, millora de la gestió dels equips de
treball, entre d’altres. El nostre objectiu és acompanyar a les empreses del
territori en la seva implantació de RSE.

Continguts

□
□

Metodologia

Assessorament i tutories grupals presencials i via skype

Programes d’ajuts, subvencions i finançament
Programes formatius

Durada

Perfil

Qualsevol empresa del territori

Tècnic/a

Antònia Medel

□ Amb cita prèvia
Més informació
/ Inscripcions

Telèfon: 938415812
Email:mcvt.empresa.seovt@mvalltenes.cat
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Catàleg de serveis – ÀREA EMPRESA
Programa d’atenció i assessorament a persones emprenedores (Cat. Emprèn)
Objectius

Impulsar l’autoocupació i el teixit empresarial del territori oferint una eina pràctica
de consulta i tutela per tal de donar resposta a les qüestions i els dubtes que
puguin sorgir durant el procés de creació i inici de qualsevol projecte empresarial.

Continguts

□
□
□
□
□

Metodologia

Assessorament i tutories individualitzades per cada projecte

Durada

Sessions individuals de 60 minuts (un cop per setmana, sense límit de sessions)

Perfil

Qualsevol persona que vulgui engegar un nou projecte empresarial

Tècnic/a

Ana Boira

Definició de la idea de negoci
Elaboració del Pla d’Empresa
Informació sobre ajuts i subvencions
Recerca de finançament
Tràmits i formes jurídiques

□ Amb cita prèvia
Més informació
/ Inscripcions

Telèfon: 938415812
Email:mcvt.empren.seovt@mvalltenes.cat
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Catàleg de serveis – ÀREA EMPRESA

Programa de pràctiques empresarials
Objectius

Garantir l’obtenció de perfils professionals en pràctiques que s’ajustin a les
necessitats de l’empresa.

Continguts

□
□
□
□

Metodologia

Entrevistes individuals i seguiments sistemàtics

Durada

Segons perfil

Perfil

Qualsevol tipus d’empresa que tingui necessitat d’incorporació de personal en
pràctiques

Tècnic/a

Antònia Medel

Més informació
/ Inscripcions

Definir el perfil del lloc de treball
Avaluació dels candidats
Signatura de conveni de pràctiques
Seguiment de la realització de les pràctiques

Telèfon: 938415812
Email:mcvt.empresa.seovt@mvalltenes.cat
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Catàleg de serveis – ÀREA EMPRESA

Programa de coaching empresarial i executiu
Objectius

Ajudar al professional a identificar el seu objectiu i assolir‐lo, alliberant tot el seu
potencial, a través de la millora de la comunicació, la confiança i el lideratge.

Continguts

□
□
□
□
□

Metodologia

Sessions d’acompanyament individuals o grupals “in company”

Durada

5 sessions de 80‐90 minuts (quinzenals, durant 2 mesos i mig)

Perfil

Dirigit tant a personal directiu com a equips de treball que vulguin potenciar les
seves capacitats per millorar el seu desenvolupament a l’empresa

Tècnic/a

Antònia Medel

Més informació
/ Inscripcions

Contextualització del programa, definició dels objectius i resultats esperats
Punt de partida: establiment del procés de treball i metodologia
Anàlisis DAFO. Autoavaluació
Seguiment del pla d’acció
Valoració i avaluació dels resultats

Telèfon: 938415812
Email:mcvt.empresa.seovt@mvalltenes.cat
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Catàleg de serveis – ÀREA EMPRESA
Programa Accelera el Creixement
Objectius

Donar recolzament a les empreses del territori amb alt potencial de creixement per
tal de portar a terme una reflexió estratègica i estructurar un full de ruta per al
creixement.

Continguts

□
□
□
□

Metodologia

Sessions col∙lectives i individuals “in company” amb consultors/es sènior experts

Durada

72 hores de formació i assessorament (setembre a juliol)

Perfil

Empreses de la demarcació de Barcelona, amb 3 o més treballadors/es i 5 o més
anys de vida, especialment amb vocació internacional i de creixement

Tècnic/a

Antònia Medel

Sessions col∙lectives d’anàlisi integral i diferenciació competitiva
Sessions individuals de tutoria, diagnosi i disseny del pla de creixement
Assessorament expert individualitzat
Master classes i best practices

□ Cost: 500 + IVA
Més informació
/ Inscripcions

Telèfon: 938415812
Email:mcvt.empresa.seovt@mvalltenes.cat
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Catàleg de serveis – ÀREA EMPRESA
Formació a mida de les necessitats de les empreses
Objectius

Recolzar el teixit empresarial del territori oferint una formació a mida de les
empreses que requereixin contractar personal (parcialment subvencionada).

Continguts

A mida de l’empresa

Metodologia

La formació serà subvencionada fins un 60% per la Diputació de Barcelona, sobre el
cost total de les despeses de formació i del material didàctic de l’acció, sempre que
es garanteixi la formació de mínim 4 persones i la contractació de mínim el 50% de
les persones formades

Durada

Variable (a mida de l’empresa)

Perfil

Qualsevol empresa del territori que requereixi formació a mida per la incorporació
de personal

Tècnic/a

Antònia Medel

Més informació

Telèfon: 938415812
Email:mcvt.empresa.seovt@mvalltenes.cat
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Catàleg de serveis – ÀREA D’OCUPACIÓ
Sessions Informatives
Objectius

Donar a conèixer les diferents actuacions que duem a terme, per tal que els usuaris
puguin triar aquelles que més els interessin segons la seva situació o necessitats.

Continguts

□
□
□
□

Metodologia

Sessions grupals. Presentació amb diapositives i vídeos

Durada

60 minuts

Perfil

Qualsevol persona en recerca de feina

Tècnic/a

Ester Sànchez/Laura Casadesús

Presentació de les actuacions que es realitzen en el SEOVT
Itinerari de participació en funció de les necessitats i objectiu professional
Funcionament de l’espai Club de Feina
Recursos a l’abast per a la millora de l’ocupabilitat

□ Amb cita prèvia
Més informació
/ Inscripcions

Telèfon: 938415812
Email: mcvt.seovt@mvalltenes.cat
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Catàleg de serveis – ÀREA D’OCUPACIÓ
Entrevista Individual

Objectius

Aconseguir un primer coneixement del perfil ocupacional de l’usuari:
actituds, aptituds, interessos, necessitats laborals i/o formatives i diferents
aspectes que en conformen l’ocupabilitat.
Tot això permetrà formular un primer diagnòstic ocupacional i consensuar amb
l’usuari una o més derivacions, a fi d’establir‐ne l’itinerari ocupacional.

□
Continguts

□
□
□
□
□

Recollida de dades referents a la trajectòria formativa i professional de la
persona entrevistada
Detecció de la disponibilitat geogràfica, horària, econòmica, formativa, etc.
Recollir quina és la motivació per treballar i quins iinteressos té
Inscripció a la base de dades
Derivació a una o més accions amb la finalitat que pugui desenvolupar
l’itinerari ocupacional
Programació i pacte d’un itinerari de recerca de feina

Metodologia

Sessions Individuals

Durada

30 ‐ 45 minuts

Perfil

Qualsevol persona en recerca de feina

Tècnic/a

Ester Sànchez/Laura Casadesús

□ Amb cita prèvia
Més informació
/ Inscripcions

Telèfon: 938415812
Email: mcvt.seovt@mvalltenes.cat
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Catàleg de serveis – ÀREA D’OCUPACIÓ
Assessorament individualitzat
Objectius

Dotar, a les persones que cerquen feina, de les eines i recursos que permetin
millorar les seves oportunitats d'accés al mercat laboral.

Continguts

□
□
□
□
□
□

Metodologia

Sessions individuals

Durada

30 – 45 minuts

Perfil

Qualsevol persona en recerca de feina inscrita al SEOVT

Tècnic/a

Ester Sànchez/Laura Casadesús

Punt de partida
Coneixement del potencial professional
Eines personals per activar la recerca de feina
Canals per a la recerca de feina
Seguiment i tancament del procés de recerca de feina
Tutoria personalitzada en funció de les dificultats trobades

□ Amb cita prèvia
Més informació
/ Inscripcions

Telèfon: 938415812
Email: mcvt.seovt@mvalltenes.cat
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Catàleg de serveis – ÀREA D’OCUPACIÓ
Club de Feina – Club de Feina Virtual
Objectius

Continguts

Posar a l’abast dels usuaris eines per a la recerca activa de feina i acompanyar‐los
en una recerca sistematitzada i autònoma tant a nivell individual com en petits
grups.

□
□
□
□

Potenciar l’autonomia dels usuaris en la utilització de l’espai
Aconseguir un millor aprofitament de les eines i recursos disponibles
Facilitar l’intercanvi d’informació als usuaris
Fomentar la creació de petits grups de recerca activa de feina entre persones
amb objectius laborals o interessos similars

Metodologia

Oferir assistència tècnica amb una metodologia activa i participativa

Programació

De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00

Perfil

Qualsevol persona en recerca de feina inscrita al SEOVT

Tècnic/a

Ester Sànchez/Laura Casadesús/ Censi Amador

□ No cal demanar cita prèvia.
Més informació
/ Inscripcions

Telèfon: 938415812
Email: mcvt.seovt@mvalltenes.cat
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Catàleg de serveis – ÀREA D’OCUPACIÓ
Intermediació Laboral
Objectius

Continguts

Apropar l’oferta de treball i la demanda d’ocupació facilitant als demandants
d’ocupació l’accés al mercat de treball i a les empreses la recerca de candidats
adequats als llocs de treball que necessiten cobrir.

□
□
□
□
□
□
□
□

Recepció i captació d’oferta
Difusió de l’oferta (app, web, xarxes socials, base de dades pròpia)
Recerca i contacte amb els candidats
Comprovació d’interessos i acceptació de les condicions laborals per part dels
candidats
Preselecció dels perfils idonis
Presentació dels candidats a l’empresa
Seguiment i mediació amb l’empresa i el candidat
Tancament de l’oferta

Durada

Les ofertes es fan públiques a la web, app i taulell dels ajuntaments de la
Mancomunitat fins a la seva cobertura
Actualització setmanal

Perfil

Qualsevol persona en recerca de feina inscrita al SEOVT

Tècnic/a

Antònia Medel

Més informació
/ Inscripcions

Telèfon: 938415812
Email:mcvt.empresa.seovt@mvalltenes.cat

18

Catàleg de serveis – ÀREA OCUPACIÓ
Itinerari “La Vall del Tenes no s’atura”
Objectius

Trajecte que una persona ha de recórrer per accedir a un lloc de treball o per
millorar la seva situació professional i que comprèn un conjunt d’accions o
activitats diverses planificades i adaptades al seu perfil professional i al tipus de lloc
de treball que vol aconseguir.

Continguts

□
□
□
□

Metodologia

Sessions grupals i individuals “in company” amb consultors/es sèniors experts

Durada

14 h. ( 3,5 h dia x 4 dies)

Perfil

Usuaris/àries inscrits al SEOVT que vulguin millorar la seva ocupabilitat

Tècnic/a

Ester Sànchez

Més informació
/ Inscripcions

Punt de Partida
Curriculum eficient / Marca Personal
Com superar una entrevista de feina
Competències: Identifica els teus punts forts

Telèfon: 938415812
Email: mcvt.fo.seovt@mvalltenes.cat

19

Catàleg de serveis – ÀREA D’OCUPACIÓ
Càpsula Formativa “Assoleix el teu objectiu”
Objectius

Coaching aplicat a la recerca de feina.
Servei personalitzat que ajuda a les persones a definir i assolir el seu objectiu
professional mitjançant la identificació de la formació, l’anàlisi de la seva
experiència laboral i la determinació d’un pla de treball per a aconseguir‐ho.

Continguts

□
□
□
□
□

Metodologia

Sessions grupals, tècniques de coaching i Intel∙ligència emocional

Durada

Càpsula formativa de 3h.

Perfil

Qualsevol persona, inscrita al SEOVT, que es vulgui desenvolupar professional i/o
personalment

Tècnic/a

Ester Sànchez

Més informació
/ Inscripcions

Definir objectius correctament
Desactivar les creences limitadores que bloquegen
Buscar noves alternatives per a aconseguir l’objectiu
Superar les barreres internes
Concretar un pla d’acció

Telèfon: 938415812
Email: mcvt.fo.seovt@mvalltenes.cat
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Catàleg de serveis – ÀREA D’OCUPACIÓ
Càpsula Formativa “Supera l’entrevista de feina”
Objectius

Comunicació eficient.
Conèixer els diferents tipus d’entrevista i quines són les preguntes més habituals en
l’entrevista.

Continguts

□
□
□
□

Metodologia

Sessions grupals. Practicar l’entrevista de feina a través d’exercicis de role playing

Durada

Càpsula formativa de 3h.

Perfil

Qualsevol persona, inscrita al SEOVT, que vulgui tenir eines per superar un procés
de selecció

Tècnic/a

Ester Sànchez

Més informació
/ Inscripcions

Tipus d’entrevistes
Fases de l’entrevista
Què busquen les empreses
Role playing d’entrevista

Telèfon: 938415812
Email: mcvt.fo.seovt@mvalltenes.cat
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Catàleg de serveis – ÀREA D’OCUPACIÓ

Càpsules Formatives “Descobreix les teves competències”
Objectius

Supera les teves pors.
Descobrir quines són les nostres competències i quines són les competències més
sol∙licitades en el mercat de treball.

Continguts

□
□
□

Metodologia

Sessions grupals

Durada

Càpsula formativa de 3h.

Perfil

Qualsevol persona, inscrita al SEOVT, que vulgui detectar i desenvolupar les seves
competències.

Tècnic/a

Ester Sànchez

Més informació
/ Inscripcions

Definició de competència
Identificació de les competències
Competències més demandades al mercat laboral

Telèfon: 938415812
Email: mcvt.fo.seovt@mvalltenes.cat
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Catàleg de serveis – ÀREA OCUPACIÓ
Càpsules Formatives “Fes que et trobin”

Objectius

Posiciona la teva marca personal.
És una càpsula formativa on es visualitza la importància de les xarxes socials en la
recerca de feina.
La marca personal ens dóna valor com a professionals en la recerca de feina: no
només hem de buscar, també hem d’aconseguir que ens trobin!.

Continguts

□
□
□
□

Metodologia

Sessions grupals

Durada

Càpsula formativa de 3h.

Perfil

Qualsevol persona, inscrita al SEOVT, que vulgui millorar la seva ocupabilitat i
treballar la seva visibilitat e imatge a internet

Tècnic/a

Ester Sànchez

Més informació
/ Inscripcions

Marca Personal (Objectiu professional)
Xarxes socials ( Linkedin, Twiter)
Generar contingut (Blog/Web)
Les 3 C’s.: Contingut, Comentar, Compartir

Telèfon: 938415812
Email: mcvt.fo.seovt@mvalltenes.cat
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Catàleg de serveis – ÀREA D’OCUPACIÓ
Programa OCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA LOCAL AL VALLÈS ORIENTAL (OIL)
Objectius

Millorar la capacitació de 100 persones en atur del Vallès Oriental, preferiblement
majors de 45 anys, per trobar feina al sector del metall.

Les accions formatives s’iniciaran durant el mes d’octubre
Continguts

*Mecanització convencional, torn i fresa
*Itinerari Soldadura

(100h)
(160 h)

*Electricitat industrial
*Àmbit TIC i interpretació i disseny de plànols

(150 h)
(100 h)

*Àmbit TIC i atenció al client i tècniques de venda (100 h)

Metodologia

El programa combina accions d’orientació, tutorització, formació i facilita la seva
inserció laboral a les empreses
Els participants en qualsevol de les accions formatives tindran dret a percebre un
incentiu de participació de 100 €, vinculada a l’assistència mínima del 80 %.

Durada

Perfil

Tècnic/a

Més informació
/ Inscripcions

Persones en situació d’atur del Vallès Oriental, prioritàriament majors de 45 anys,
inscrites com a demandants d’ocupació a les oficines del SOC, del SEOVT i
preferiblement amb experiència en el sector
Ester Sànchez/Laura Casadesús

Telèfon: 938415812
Email: mcvt.seovt@mvalltenes.cat
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Catàleg de serveis – ÀREA D’OCUPACIÓ

OBRIM PAS
Objectius

Continguts

Metodologia

Donar suport a la inserció de persones aturades en col·laboració amb Serveis Socials
dels 4 Ajuntaments de la Vall del Tenes i a col·lectius amb dificultats en la recerca de
feina. Les accions que es porten a terme amb les persones usuàries del programa
són grupals i individuals, sempre en funció de les necessitats i el ritme de cada
persona, oferint un itinerari personalitzat basat en l’acompanyament, per tal de
millorar la seva ocupabilitat.

□
□
□

Entrevista individual
Assessorament personalitzat
Tallers grupals

Sessions individuals o grupals en funció de les necessitats personals

Durada

Perfil

Tècnic/a

Més informació
/ Inscripcions

Persones en recerca de feina, inscrites al SEOVT, que requereixin d’un
acompanyament més personalitzat per la seva

Laura Casadesús

Telèfon: 938415812
Email: mcvt.seovt@mvalltenes.cat
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Catàleg de serveis – ÀREA DE COMUNICACIÓ

App
Objectius

Donar publicitat a les accions del SEOVT (ofertes de feina, formacions, programes, etc) i facilitar el
contacte amb l’usuari a través de l’optimització per mòbils, les notificacions en temps real i un xat
de missatges directes.

Continguts

Descàrrega

Google Play (Android)

Periodicitat

Actualització diària

Més informació

Telèfon: 938415812
Email: mcvt.seovt@mvalltenes.cat
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Catàleg de serveis – ÀREA DE COMUNICACIÓ

Web
Objectius

Donar publicitat a les accions del SEOVT (ofertes de feina, formacions, programes, etc) i facilitar el
contacte amb l’usuari a través de formularis on‐line.

Continguts

Adreça

www.seovt.org

Periodicitat

Actualització diària

Més informació

Telèfon: 938415812
Email: mcvt.seovt@mvalltenes.cat
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Catàleg de serveis – ÀREA DE COMUNICACIÓ

Videos de presentació
Donar visibilitat a les tasques realitzades per les diferents àrees del Servei d’Empresa i Ocupació de
la Vall del Tenes.
Objectius
D’una manera visual s’arriba millor a tots el usuaris i a la vegada poder compartir a través de la
xarxa tot el que oferim.

Continguts

Destinataris

Usuaris del Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes.

Visualització

www.seovt.org i Youtube

Més informació

Telèfon: 938415812
Email: mcvt.seovt@mvalltenes.cat
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Catàleg de serveis – ÀREA DE COMUNICACIÓ

Butlletí electrònic
Objectius

Informar sobre les diferents activitats portades a terme pel SEOVT durant un període determinat.

Continguts

Àrea d’ocupació

Àrea d’empresa

Publicitat

Enviament online i publicació al web (www.seovt.org)

Periodicitat

Semestral

Més informació

Telèfon: 938415812
Email: mcvt.seovt@mvalltenes.cat

Activitats formatives
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Catàleg de serveis – ÀREA DE COMUNICACIÓ

Xarxes Socials
En el marc actual, la presència a les xarxes socials és una necessitat. L’accés a la informació en
temps real genera una nova manera d’arribar als usuaris i de generar marca.
Objectius
La presència a les xarxes ens permet mantenir contacte permanent amb els usuaris, habilitant
diversos canals de comunicació per rebre i atendre opinions, suggeriments i demandes.

Continguts

Adreça

Twitter: @SEOVT
Linkedin: https://.es.linkedin.com/in/seovt

Periodicitat

Actualització diària

Més informació

Telèfon: 938415812
Email: mcvt.seovt@mvalltenes.cat
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Catàleg de serveis – ÀREA DE COMUNICACIÓ

Campanyes de Marketing: Mailchimp
El correu electrònic és una de les millors formes de comunicació formal i no personal entre usuaris de
xarxa. Al llarg del temps s'ha desenvolupat i ha estat el mitjà principal per enviar informació a través
d'internet. Tot i l’augment de l’ús de les xarxes socials així com de les aplicacions per compartir
documents en línia, fins ara el mail segueix sent la principal via utilitzada.

Objectius

Mailchimp permet:
 Crear llistes de correu dels subscriptors
 Dissenyar el formulari amb el qual es registren els usuaris
 Enviar de manera senzilla el contingut
 Programar l’enviament de contingut en una data i hora desitjada
 Mantenir actiu un status de tots els correus enviats, els correus vistos, els correus rebutjats
 Saber si els subscriptors estan fent clic sobre els enllaços que adjuntem en el contingut enviat
 Saber si la informació es comparteix a les xarxes socials
 Tenir una vista geogràfica del lloc al que s'envien els correus

Continguts

Destinataris

Usuaris del Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes.

Periodicitat

Setmanalment

Més
informació

Telèfon: 938415812
Email: mcvt.seovt@mvalltenes.cat
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SEOVT
Carrer Doctor Bonet 1, Planta Baixa.
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Tel. 938415812 - Fax 938414425
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www.seovt.org

