VALORACIÓ D’EMPRESES COL·LABORADORES
Jornada Converses del Mercat de Treball (7ª edició) – 28 de novembre de 2019

ORGANITZACIÓ I RECURSOS

TALLER “El lideratge conscient al segle XXI”

NETWORKING PROFESSIONAL

ALTRES

Què destacaries com a punt fort de la jornada?





















Predisposició i interès de perfils per treballar.
Bona organització i espai molt adequat a la Jornada.
La reunió de tots al càtering; Podies conèixer a tots.
El networking.
L'espai i la possibilitat de conèixer candidats i noves empreses.
El poder de convocatòria.
L’organització i la confluència d’interès! Una gran iniciativa!! A més la diversitat
sempre ajuda!!
Contacte amb empreses.
Durada i organització molt bones.
La interacció amb les empreses i els demandants de feina.
L’organització ha estat excel·lent. Destaca que salta a la vista que ha estat molt
ben organitzada.
El taller impartit ha estat molt interessant i l'espai era molt ample i confortable
L´organització.
Molta afluència persones a la recerca de feina.
El taller ha estat molt amè, en el que hem pogut veure que la majoria dels
assistents vivim les mateixes situacions amb el nostre personal.
El networking.
Jornada proactiva, interactiva.
els contactes entre empreses i entitats.
L'estona de networking. La guia d'empreses.
Els contactes que es poden fer.

Què destacaries com a punt de millora de la jornada?















Perfils més tècnics.
Es podria avançar el llistat de les empreses que aniran i a que es dediquen.
Un espai per parlar amb les empreses, entre nosaltres, per no haver d'anar
d’estand en estand.
Crec que falta un espai dedicat a les relacions entre les entitats participants de
la jornada.
Potser el que es pugui dedicar una mica de mes temps als tallers.
L’organització i iniciativa m’han semblat brillants! Dit això, penso que la
temàtica de les xerrades està més enfocada a empreses grans i de producte de
manera que s’allunyen de la realitat d’empreses del tercer sector, més petites
com la nostra. Però anar directament a les converses de mercat, no dona
oportunitat d’estar a l’esmorzar networking que sempre resulta interesant doncs
a última hora és més complicat.
Falta de publicitat per empreses i per públic.
Empreses més representatives de la zona.
Crec que si poguéssim tenir una mica més d'espai en els estands, seria genial.
Potser dinamitzar la part de networking entre les empreses del Vallés
L’Organització ha estat molt positiva.
Major difusió en general.
Taules y material del consell més visibles.




Poder tenir la informació de les empreses assistents abans.
L'espai, la distribució de les taules.

Suggeriments









Entrades per a repartir als possibles clients o col·laboradors.
Definir més les ofertes laborals i oferir una llista d’entitats als participants per
treballar el networking antes de l’esdeveniment.
Poder disposar del mateix catàleg de la jornada del que disposaven els usuaris.
Millorar la difusió.
Moltes gràcies per reconeixement i detall de cloenda, ens va agradar moltíssim.
Ha estat força bé en general.
Fulletó informatiu conegut prèviament.
més material a repartir de les empreses participants.

