ACORD TERRITORIAL PER A L’OCUPACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE LA SAFOR

Connecta’t a la formació
Programa de formació: Llançadora de competències 2.0
Tu fiques l’experiència, nosaltres la formació per apropar-te a les noves demandes professionals del segle XXI.

Problemes amb la Informàtica?

Vols millorar el teu perfil professional?

Forma’t en HABILITATS DIGITALS BÀSIQUES per accedir a la informació
global, participar en la societat, l’aprenentatge i el treball.

08
maig

19
juny

21
juny

26
juny

Internet IV: Xarxes socials per a l’ocupabilitat. (12h)
8, 10 i 12 de maig, de 10.30 a 14.30.

25
maig

Cerques feina?

Alternativa al Photoshop. Gimp i molt més. (9h)
21, 22 i 23 de juny, de 9.00 a 12.00.

Adquireix les habilitats bàsiques i ESTRATÈGIES per a buscar feina,
accedir a ella i mantenir- la, a través dels medis socials i els entorns
digitals.

Internet II: Tot el què has de saber sobre utilitzar
Internet. (25h)
26, 27, 28, 29 i 30 de juny, de 9.00 a 14.00.

22
maig

Incorpora Internet i la innovació en el teu negoci per a competir en un
mercat global digitalitzat.

08
15
maig

30
maig

Tens habilitats de lideratge? Coneix els beneficis
que pot aportar com al perfil professional. (8h)
25 i 26 de maig, de 9.30 a 13.30

Tràmits bàsics amb l’e-administració. (6h)
19 i 20 de juny, de 9.00 a 12.00.

Tens un negoci?

maig

Millora en COMPETÈNCIES PERSONALS, per a ser més productiu i
poder gestionar l’adversitat, adaptar-se al canvi i resoldre diferents
situacions en els entorns de treball canviants.

29
maig

Social Media Influencer: Establim un pla. (4h)
08 de maig, de 15 a 19h

06

Especialitza’t en la gestió de Xarxes socials per a
empreses. (8h)
15 i 22 de maig, de 15 a 19h

08

juny

juny

Atura’t, pensa i decideix sobre el teu futur laboral. (8h)
22, 23 i 24 de maig, de 9.30 a 13.30h
Afronta amb èxit l’entrevista de treball. (8h)
29 i 31 de maig, de 9.30 a 13.30h.
Progresa amb el teu CV, aconseguiex l’entrevista. (8h)
6 i 7de juny, de 9.30 a 13.30h.

Noves formes de presentar candidatura a un treball:
L’Elevator Pitch. (12h)
8, 9 i 12 de juny, de 9.30 a 13.30h.

E-mail màrqueting, trau-li partit a Mailchimp. (12,5h)
30 , 31 de maig, 1, 2 i 5 de juny, de 12.00 a 14.30

Inscripcions: w w w. l a s a f o r e m p r e n . c o m

Informació

Agència de desenvolupament local de

Te l è f o n : 9 6 2 8 5 8 6 8 7

