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Aquesta quarta Jornada de l’Ocupació és un espai de trobada
entre empreses dels sectors industrials i tecnològics i els pro-
fessionals o futurs professionals, actuals alumnes, interessats
en conèixer les seves perspectives en el món laboral.
Les empreses participants presentaran el seu projecte i pro-
ductes, i comentaran quin és el seu perfil de col·laborador
qualificat ideal tenint en compte estudis habilitats i competèn-qualificat ideal, tenint en compte estudis, habilitats i competèn-
cies personals, i la possible experiència professional en el camp
de treball. Per la tarda les empreses recolliran CV dels alumnes
i els hi oferiran la possibilitat de fer petites entrevistes de
treball.
En aquesta quarta edició ens acompanyaran:
• Emte: Desenvolupament de serveis integrals d’enginyeria, instal·lacions
electromecàniques, tecnologia i energies renovables.

• Mazel Ingenieros: Desenvolupament d’enginyeria i producció pel
sector del transportsector del transport.

• Spark Ibérica: Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques i
de telecomunicacions.

• Vinca: Fabricació, instal·lació i manteniment d’equips industrials per al
moviment, elevació i manipulació de càrregues.

• Matí

Empreses col·laboradores: Programa: 

• Matí
de 12 a 14 hores: 
les empreses es presenten

Tarda• Tarda
de 15:30 a 17 hores: 
els alumnes es presenten



• Tenim com a objectiu afavorir la inserció laboral

Borsa de TreballBorsa de Treball
• Tenim com a objectiu afavorir la inserció laboral
dels titulats de l’EUSS i dels alumnes que així ho
desitgin.

• Facilitem un espai on empreses i candidats es
troben i intercanvien experiènciestroben i intercanvien experiències.

• Posem a l’abast dels titulats i dels alumnes les
ofertes que s’ajustin a la seva formació i situació:

o Ofertes laboralso Ofertes laborals

o Ofertes de conveni

• Gestionem aquestes ofertes enviant els currículum
vitae de les candidatures interessades a les
empreses.

• Realitzem els convenis de cooperació educativa en
funció de la situació acadèmica de l’alumne facilitant
la seva inserció laboral progressiva.p g

• Impartim seminaris al voltant de com redactar una
carta de presentació, un currículum vitae o com
superar amb èxit una entrevista de selecció de
personal

Preocupats per la teva

personal.

Preocupats per la teva
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Servei Borsa de Treball

Horari:

Dilluns,
de 15 a 18.30 hores

De dimarts a divendres,
de 10 a 13.30 hores

Com contactar amb el servei:
932 805 244932 805 244
borsatreball@euss.cat
https://borsatreball.euss.cat
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