FUNCIONAMENT
DEL
CLUB DE FEINA
REGIDORIA D’OCUPACIÓ, COMERÇ, EMPRESA,
CONSUM I TURISME
- ÀREA OCUPACIÓ Servei d’Orientació Laboral
Tel. 93 683 22 62
Fax. 93 683 38 17
C/e: sol_ocupació@vallirana.cat

ÉS UN ESPAI PER A LA RECERCA DE TREBALL
POSA’T EN MARXA, QUE A

HORARI DEL CLUB DE FEINA:
De dilluns a dijous, de 9.00-14.00 h
i dijous tarda, de 16.30-19.00 h.
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HORARI D’ESTIU:
(de mitjan juny a mitjan setembre)
General
De dilluns a divendres, de 8.30-14.00 h.
Club de Feina:
De dilluns a dijous, de 9.00-14.00 h

DEL CANVI !

RECURSOS DISPONIBLES:
 Premsa laboral (La Vanguardia)

 Ofertes de treball gestionades pel Servei d’Orientació Laboral
 Ofertes de treball de la xarxa XALOC
 Telèfon
 2 ordinadors amb connexió a internet i impressora
 Directori d’empreses de tota Catalunya (web)
 Directori de webs (recerca de feina i cursos per internet)
 Documentació sobre estudis reglats (batxillerats, cicles formatius,
universitat, UOC, etc...), oferta formativa complementària (formació
ocupacional per a persones desocupades, i formació contínua per a
persones treballadores, programes de garantia social-PGS, escoles
taller, cases d’ofici, tallers ocupacionals, etc.)
 Documentació de temes relacionats amb la recerca de treball (CV, CV
per competències, carta de presentació, canals de recerca de feina,
entrevista, etc.) i amb el món laboral
HORARI DE CONSULTA:

Cofinancia el SLO de Vallirana

!

SIGUES ACTIU!: Consulta!, Fulleja!, Imprimeix!, Navega!, Escriu!, Parla!,
Escolta!, Intercanvia!, Apunta!, Telefona!, Subratlla!, Pregunta!...
TU TENS LA

HORARI GENERAL D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De dilluns a divendres, de 8.30-14.00h.
i dijous tarda, de 16.30-19.00h.

NO ET PORTEN LA

De dilluns a dijous, de 9.00-14.00 h. / Dijous, de 16.30-19.00 h.

REGISTRE D’ÚS DE LA SALA:
La continuïtat d’aquest recurs depèn del seu ús i del seu bon ús.
Registra’t cada cop que utilitzis el Club de Feina!
 Especifica el teu nom i cognoms, el DNI/NIE i el tipus de consulta
 La teva assistència queda registrada al teu expedient XALOC i forma
part del teu itinerari actiu de recerca de feina
OFERTES DE TREBALL GESTIONADES
PEL SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ DE VALLIRANA
 Dues opcions: et truquem per comentar-te l’oferta o tu, al club de feina,
t’interesses per participar en alguna oferta concreta.
 Si t’interessa alguna oferta de treball exposada al Club de Feina, anota la
referència i demana més informació a les persones responsables del SOL
(suport tècnic i administratiu). Valorarem la idoneïtat del teu perfil
professional i et derivarem a l’empresa oferent del lloc de treball.
 Si treballes i no pots venir en persona, excepcionalment truca’ns per
telèfon (en horari del Club de Feina) interessant-te per ofertes de treball de
la teva ocupació.
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OFERTES DE TREBALL GESTIONADES
A TRAVÉS DE LA XARXA XALOC (Diputació de Barcelona)
 Des del moment d’inscriure’t a la borsa de treball municipal tens l’opció
de participar en ofertes de treball gestionades per altres ajuntaments i
entitats. Si t’interessa... signa l’autorització!
 Pots participar en ofertes de treball de tota la província de Barcelona i
consultar-les en obert a la web www.diba.cat/slo.
 És important que tinguis actualitzades les teves dades ja que el teu
expedient-currículum serà vist per altres tècnics d’ocupació i d’això pot
dependre que siguis candidat/a a l’oferta de treball.

SUPORT TÈCNIC I ADMINISTRATIU:
Restem a la teva disposició davant qualsevol consulta, dubte,
aclariment…
Anna Talavero (tècnica d’Ocupació) / Suport administratiu

PER AL BON FUNCIONAMENT DEL CLUB DE FEINA:
 Deixa la documentació a l’expositor i no sobre la taula.
 L’ús d’internet i del telèfon és, exclusivament, per a consultar temes de
feina i formació (informació de cursos i estudis reglats, cercar feina
activament, sol·licitar una entrevista...).
 Telèfon: marca primer el “0” i després el número de telèfon.
 No es pot trucar als telèfons amb prefix 803, 806, 807 i 907.
 Respecta el treball dels teus companys/es (si concerten una entrevista
per telèfon, si treballen a l’ordinador, si llegeixen la premsa laboral...). No
parlis en veu molt alta!
 La teva inscripció a la xarxa XALOC a través d’aquest Servei Local
d’Ocupació de Vallirana, té una validesa de 12 mesos. L’actualització
permanent de les teves dades, la derivació a ofertes de treball i/o la
utilització del “Club de Feina”, manté activa la teva demanda de treball.
 Si trobes feina per algun dels canals utilitzats al Club de Feina fes-nosho saber per portar un seguiment de les insercions i actualitzar el teu
expedient i currículum.

BÚSTIA DE SUGGERIMENT
 Ens interessa la teva opinió per a millorar el nostre servei, tant les
crítiques positives (confirmar el que fem bé), com les negativesconstructives (per a millorar el servei).
 Fes-nos arribar la teva opinió!

