POSA’T AL DÍA EN
LA RECERCA
D’OCUPACIÓ
PER INTERNET

Característiques del taller:
Entre 8 i 12 alumnes.
Persones desocupades i / o interesades en millorar les seues
competències i habilitats en relació amb la utilització d’Internet.
Duració: 12 hores (3 sessions de 4 hores).

Requisits de l’alumnat:
Coneixements mitjans informàtics.

Objectius del taller:

NOM I COGNOMS:

Proporcionar ferramentes informàtiques bàsiques i de Internet per a la
inserció socioaboral.
Proporcionar a las persones en situació de desocupació un instrument
clau per a la cerca d’ocupació mitjaçant l’us de portals d’ocupació
especifics.

DNI / NIE:
TELÈFON:

Continguts i àrees de treball:

NIVELL D’ESTUDIS:
EMAIL:
Mijançant la signatura d'aquesta sol·licitud, i en cas de ser seleccionat / da, em
compromet a assistir al taller “POSA’T AL DÍA EN LA RECERCA D’OCUPACIÓ PER
INTERNET” que es té previst realitzar els dies 19, 22 I 23 de MAIG, entre las 09:30
y las 13:30 horas en l’Aula de Informàtica de la Casa de la Cultura de Borriana.
Igualment, si per algun motiu no poguera assistir-hi, adquirisc el compromís de
comunicar-ho al telèfon 964 03 30 37 amb antelació mínima de 24 hores perquè
una altra persona puga ser avisada i ocupar el meu lloc.

El Currículum Vitae i la Carta de Presentació a Internet (creació del CV,
redacció de cartes de presentació on line, models, portals de CV,
enviaments i publicació).
Recursos d’ocupació (portals, ETTs, Consultors, Agències de Col·locació,
etc.)
Les ofertes d’ocupació de l’Agencia de Col·locació de la Diputació de
Castelló.
Serveis pùblics d’ocupació on line: GVAjob, Empleate, etc.
Localització d’informació d’interés: mercat laboral, recursos formatius,
empreses,etc.
Gestió de contrasenyes, seguretat i privacitat.

Borriana, _____ de maig de 2017.

Important:
El personal docente realitzarà controls d’assistència que posteriorment remitirà a
la Diputació de Castelló i a l’Ajuntament de Borriana. El percentatge mínim
d’assistència per a l’emissió del diploma acreditatiu serà del 80%.

(signatura)

