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NOTÍCIES D’ÚLTIMA HORA
S’obre un nou hotel a Barcelona, amb possibilitats d’ampliació de
més establiments durant aquest any 2014
A principis de 2014, s’obrirà un nou hotel a la ciutat comtal, el Bestprice
Diagonal. És un hotel de quatre estrelles amb preus molt assequibles. Els
emprenedors d’aquest nou projecte pretenen obrir de moment 2 establiments a
Barcelona amb possibilitat d’ampliar del negoci i convertint-se així en una nova
cadena hotelera.
Si t’agrada el món del Turisme i l’Hostaleria, no dubtis en apropar-t’hi i deixar el
teu currículum junt amb una bona carta de presentació. L’hotel està situat a:
Av. Diagonal, 70 (Sant Martí) 08019 Barcelona

Ofertes laborals! Prepara’t un bon currículum en anglès!
La companyia creadora del joc per a dispositius mòbils i Facebook “Candy Crush”
necessita cobrir vacants a Barcelona. L’empresa King cercarà nous treballadors ja que
vol ampliar la seva plantilla per a desenvolupar nous videojocs a la seva seu de
Barcelona.
Si t’interessa aquest sector emergent recorda que hauràs d’elaborar un bon currículum
en anglès.
Consulta el web on es gestionen ofertes de feina de diferents categories professionals
d’aquesta empresa: http://about.king.com/jobs/open-positions

Burger King, una de les multinacionals de “fast food” més
conegudes, té previst obrir 200 establiments nous a Espanya
La cadena americana Burger King té nous socis espanyols per tal d’expandir el
seu negoci. Segons s’ha comunicat en nota de premsa, es crearan 5.000 nou
llocs de treball a tot Espanya al llarg de l’any 2014.
Si entres al web de Burger King, podràs localitzar els diferents establiments que
hi ha a la teva localitat. Hauràs d’entregar el teu CV en paper i en el moment que
necessitin personal es posaran en contacte amb els candidats.
http://bit.ly/1kFDQuu
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Ferran Adrià i trip4real busquen 1.000 emprenedors en el sector de
l’oci i el turisme.
La plataforma online trip4real i el seu nou soci, el conegut cuiner Ferran Adrià,
busquen emprenedors per vincular-los al seu projecte.
El repte és convocar a mil emprenedors del sector del turisme, l’oci i el lifestyle
amb l’objectiu de donar a conèixer les seves idees i posar-les en pràctica.
Trip4real és una empresa espanyola que va néixer al febrer de 2013 amb la
finalitat d’oferir als viatgers de tot el món la possibilitat de conèixer i gaudir de
l’oci i el turisme espanyol d’una manera diferent. Ara, inicia una nova etapa
amb la col·laboració d’en Ferran Adrià com a ambaixador.
La principal idea és localitzar a 1.000 ments inquietes i creatives que siguin
capaces de posar en marxa una microempresa vinculada a la moda, l’art, la
gastronomia, l’esport, la fotografia... És a dir, relacionades amb el sector
turisme i oci en un sentit ampli.
Pots conèixer amb més detall la iniciativa al web: http://es.trip4real.com/

En què consisteix un acomiadament disciplinari? Què passa si
demostro que és improcedent?
L’acomiadament disciplinari es produeix quan el contracte de treball s’extingeix
per decisió de l’empresari. Sempre s’ha de justificar per un incompliment greu i
culpable del treballador.
Quins incompliments?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Les faltes repetides i injustificades d’assistència o puntualitat a la feina
O la indisciplina o desobediència en el treball
O les ofenses verbals/físiques a l’empresari o companys de feina
O abús de confiança en l’exercici del treball
O la disminució continuada i voluntària en el rendiment de treball normal o
pactat
O l’embriaguesa o toxicomania si repercuteixen negativament en la feina

I si demostro que és improcedent? Quin és el següent pas?
L’acomiadament serà improcedent quan no es pugui demostrar cap de les
situacions anteriors que hagi al·legat l’empresari en la carta d’acomiadament.
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Què passa llavors?
L’empresari tindrà només un termini de cinc dies des de la notificació de la
sentència per optar entre:
- La readmissió del treballador
- O l’abonament d’una indemnització equivalent a 33 dies de salari per any
de servei, fent prorrateig dels períodes inferiors fins a un màxim de 24
mensualitats.

Què passa amb la meva prestació d’atur si em trasllado a l’estranger
temporalment?
En l’actualitat, molts joves decideixen marxar una temporada a països
estrangers per tal d’aprendre idiomes, com pot ser l’anglès, i així millorar les
probabilitats de trobar feina.
En alguns casos, ens trobem en què volem marxar però estem cobrant encara
l’atur.
Què succeeix? T’exposem un petit mapa conceptual explicant-ho. Per a més
informació: www.sepe.es
Per quin motiu
et trasllades a
l’estranger?

-

Treballar
Buscar feina
Estudiar
Cooperació
internacional

Altres
causes

Si la teva
sortida és
inferior a 15

Hi estaràs
menys
d’un any?

Podràs sol·licitar
reemprendre la
quantia que et
quedi d’atur

Hi estaràs
un any o
més…

NO podràs
sol·licitar
reemprendre la
quantia que et
quedi d’atur

Però si ets
espanyol podràs
sol·licitar el subsidi
d’emigrant retornat

dies…

Comunica-ho a la
teva oficina del
SOC abans de
marxar

I quan tornis, tens
15 dies hàbils per
portar la deguda
justificació
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Aspectes que mai han d’ocórrer a una entrevista de feina
Et presentem diferents situacions que mai han de succeir en el moment d’anar a
una entrevista de feina, ja que poden afectar negativament en el fet que siguis
seleccionat o preseleccionat.
1) Fer esperar a l’entrevistador: arribar tard a una entrevista pot ser un
motiu per donar una mala impressió a la persona que t’ha de valorar.
Encara que tinguis una bona justificació, és possible que no sigui
suficient. Per tant, has d’intentar sortir amb molt de temps per a prevenir
possibles imprevistos!
2) Oblidar-te del nom de la persona a la qual t’has de dirigir: arribar a
una empresa i no recordar-se del nom de la persona amb la que has
quedat, dóna mala imatge. Important! Portem escrit a l’agenda o a un
paper les dades de l’entrevista i/o entrevistador!
3) Que et soni el mòbil: si et sona el mòbil de manera inesperada i
interromp el procés de selecció, denota per part de l’entrevistat poca
consideració. Us recomanem que el poseu en silenci (el mode de vibració
també es percep) o directament que l’apagueu.
4) Començar parlant de tu i no de vostè: és important que comenceu a
dirigint-vos al seleccionador de vostè. És un signe de respecte i educació.
En tot cas, la persona que us entrevisti pot mencionar que la pots tutejar
sense problemes, però d’inici millor el tracte de vostè.
5) No haver investigat sobre l’empresa: molta gent s’inscriu a ofertes de
feina i en el moment d’anar a l’entrevista no busquen informació prèvia
sobre l’entitat. Una de les “killer questions” és què coneixem sobre
l’empresa. Així, us recomanem que feu una petita investigació i/o recerca
per internet sobre l’empresa on heu sol·licitat el lloc de treball en qüestió.
6) No parar de xerrar: és important deixar que l’entrevistador faci diverses
preguntes. Si nosaltres com a persona entrevistada ens excedim parlant,
estarem retallant temps a l’entrevistador per a que ell guiï l’entrevista per
on ell vol i així extreure la informació necessària que requereix.
Per tant, hem d’anar tranquils i responent les preguntes però sense allargar-nos
excessivament!
Si vols assessorar-te més detalladament consulta l’article a través d’aquest link:
http://bit.ly/1d4zLgv
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Barcelona Treball Joves: Prepara’t per buscar feina al 2014!
Barcelona Activa i el Programa Barcelona Treball Joves continua oferint
diferents activitats relacionades amb la recerca de feina per a joves.
Durant el mes de gener d’aquest any que comença, hi ha diverses activitats
programades, com ara:







Busques feina? Sigues candidat de les nostres ofertes de feina
La recepta del currículum creatiu
Practiquem l’entrevista de feina
Perdent les pors a la entrevista de selecció
Ofertes de feina: descobreix tots els canals per trobar-les
Augmenta els teus contactes professionals mitjançant LinkedIn

T’aconsellem que consultis totes les activitats, miris en què consisteix cadascuna
d’elles i triïs quines et poden ser més útils per millorar la teva ocupabilitat.
Per veure el llistat complert de les activitats i poder fer la inscripció entra a :
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/activitats/activitatsPerArea/preparat-per-buscarfeina.do?codiIdioma=1&mes=1&any=2014&idArea=1106&titolArea=Prepara%B4t%2
0per%20buscar%20feina&idIco=2

Vols treballar recorrent la muntanya durant 4 mesos? Tu pots ser el
“grifone dels pirineus”
La marca Grifone ha obert el termini per participar en el concurs “buscant el
Grifone dels Pirineus”. Es tracta de trobar una persona que sigui amant de la
naturalesa, curiosa i amb habilitats comunicatives. La persona en qüestió ha
d’estar disposada a recórrer durant 4 mesos els Pirineus tot explicant les seves
experiències a través de les xarxes socials.
L’aventura es desenvoluparà entre els mesos de març i juny del 2014 i el
guanyador del concurs rebrà un sou mensual de 1.500 euros.
El candidat escollit disposarà, a més, tot el necessari, començant per una
autocaravana per viure, ordinador, Tablet, càmera, GPS…
Recorda que l’empresa no està buscant un alpinista o esquiador d’alt nivell sinó
simplement una persona apassionada de les muntanyes, que sigui original i
esportista.
Si estàs interessat en convertir-te en el “grifone del Pirineu” pots enviar la teva
candidatura a través del web de l’esdeveniment. El període d’inscripció ja està
obert i finalitzarà el 31 de gener.
Web: http://www.grifone.com/grifone/
Facebook: https://www.facebook.com/grifoneteam
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Vols estudiar i treballar a Alemanya amb un contracte laboral des del
primer dia?Informa’t de la FP Dual
Si tens entre 18 i 35 anys i a més pots acreditar que tens l’E.S.O superada
pots accedir a aquesta formació professional vinculada des de l’inici amb el món
laboral, doncs des del primer dia de formació també faràs pràctiques en una
empresa de tots els coneixements que vagis adquirint.
El salari que rebràs serà de 818 € nets/mes.
Si tens coneixements i experiència en el sector comerç i ganes d’aprendre
alemany, tindràs més punts per ser un dels candidats d’aquesta nova iniciativa.
Tant Career(By) que fa d’intermediari entre les empreses alemanyes i els
candidats espanyols com l’institut IDEA (Instituto Dual España Alemania)
coordinen aquest projecte. En síntesis, consisteix en un curs de preparació de 14
setmanes, 10 setmanes de pràctiques en l’empresa a Alemanya i un contracte
laboral d’aprenentatge de dos anys de duració en una empresa del grup EDEKA.
T’informem que hi ha programades les següents sessions informatives on podràs
aclarir els teus dubtes:
 9 de Gener  Lloc: CIAJ Hora: 18 h.
 14 i 15 de Gener Hora: 10h Inscripció : http://barcelona.inscripcion-

career-by.com/
Consulta aquests webs per ampliar més informació sobre aquest projecte educoprofessionalitzador!
www.institutodual.org / http://www.bbwbfz-seminare.de/index.php?id=511
També pots contactar amb el Servei Eures via correu electrònic amb l’assumpte
“FP DUAL” a eures.seleccio.soc@gencat.cat i/o trucar al telèfon 93 554 78 01.
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HORARIS DE DESEMBRE 2013
Es poden demanar assessories personalitzades d’assessorament laboral
amb cita prèvia els:
DILLUNS

MATÍ

TARDA

DIMARTS

10 – 14h CIAJ
Centre d’Informació i
Assessorament per a
Joves
16 – 20h CIAJ
Centre d’Informació i
Assessorament per a
Joves
17-20h
PIJ Ciutat Vella

17 – 20h
PIJ Sants –
Montjuïc
17-20h
PIJ Gràcia

DIMECRES

DIJOUS

10.30 – 13.30h
PIJ Sarrià –
Sant Gervasi

10.30 – 13.30h
PIJ Sant Martí

17 – 20h
PIJ Garcilaso

17 – 20h
PIJ HortaGuinardó
17-20h
PIJ Les Corts

Tota la informació dels Punts d’Informació Juvenil a:
http://www.bcn.cat/infojove
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