VALORACIÓ DE LES PERSONES EN RECERCA DE FEINA
Jornada Converses del Mercat de Treball (7ª edició) – 28 de novembre de 2019

ORGANITZACIÓ I RECURSOS

Conferència

NETWORKING PROFESSIONAL

ALTRES
Què destacaries com a punt fort de la jornada?








































El format.
La conferència.
Molt bona iniciativa en general.
El fet de tenir la possibilitat de contactar amb diferents empreses en el mateix
espai físic.
El acompanyament amb altres eines com l’agenda i el escape room.
El material facilitat a l'entrada (l'agenda, el recull d'empreses amb les ofertes...)
L'experiència de presentar currículums directament a l'empresa en un breu
espai de temps.
La predisposició de totes les parts de col·laborar, les ganes que hi posaven tots
els participants.
El personal de la organització.
Iniciativa positiva per aproximar les empreses als candidats en recerca laboral.
Valoració molt positiva d'incloure varies empreses sensibilitzades en la
contractació de persones amb certificat de disminució.
Es un bona iniciativa per posar en contacte la persona que busca feina amb l
empresa.
l'organització, gràcies perquè estava molt ben organitzat.
L’ubicació.
El networking.
Una bona eina per establir contacte amb empreses.
El volum de participants.
Gran oportunitat per les persones en recerca de feina.
El fet mateix de la trobada. Poder arreplegar empreses i treballadors/es que
busquen feina.
Les instal·lacions. La reflexió que implica, poder contrastar mètodes.
L’entrevista amb Hada discapacitats.
Hi havia empreses que en comptes de cerca de candidatures, feien promoció
dels seus serveis.
La motivació.
Excel·lent lloc per a la realització d’esdeveniments.
La informació
Cap
Oportunitat de treballar.
Les propostes de les empreses.
La concentració amb poc espai de possibles opcions professionals.
L’ambient de cordialitat.
El networking. Un 10! Felicitats!
A pesar que vaig anar, no vaig poder participar en cap activitat per qüestions
d´horaris de conciliació (no ho vaig combinar prèviament amb la meva dona)
era el primer any que anava; suposo que el més important és l´entrevista i el
treball en xarxa present o networking.
La rapidesa.
Poder presentar personalment el CV.
Estupendo.
El poder participar en aquestes trobades.
Hem va agrada força la part de la conferencia de la coach.
La xerrada.
Moltes informacions.



















L’organització.
La Conferencia con Nayara.
La conferencia.
Les empreses de treball temporal.
La presentació dels funcionaris sobre la automotivació en la recerca de feina.
El networking.
L'activitat del Escape Truck.
L'objectiu es molt ben vingut per els que busquem feina.
L’ organització.
Reunir en un mateix espai, persones que cerquen feina i empreses que
busquen treballadors.
Molt bona feina!
El contacto face to face con les empreses.
Espai networking.
Poder contactar directament amb les empreses.
Informació.
El contacte amb empreses.
L'accessibilitat a possibles llocs de treball en actiu.

Què destacaries com a punt de millora de la jornada?
















Més tallers de informació.
Vaig trobar a faltar empreses del sector editorial sent com es tan important a
Barcelona.
La conferència em va encantar i el escape room també!
Cap.
Més empreses participants.
Potser, que l’espai fos una mica més ampli.
Tenir el llistat de les empreses un parell de dies abans. Empreses de més
sectors diversos com ara serveis, hostaleria, neteja, etc.
Hi havia empreses que semblava que estaven més per fer màrqueting de les
seves activitats que per oferir feina.
Tindre entrevista directa amb empreses sobre les ofertes que tinguin.
Pot ser donar d'alguna manera també la opció a les pymes de participar, sóc
conscient de què és complicat, però són una part important de l'economia local
El solapament de la caravana i el contacte amb les empreses. Si feies la
caravana aviat no donava temps per deixar currículums.
Incrementar el volum d'empreses participants.
Sincerament ho vaig trobar una mica caòtic. Tots anàvem desesperats en un
espai i una mica perduts.
Les ofertes de feina no s'adaptaven a tots els perfils, hi havia perfils molt baixos
i el meu CV és per un perfil més especialitzat i no de caràcter baix.
El tipus d’empreses que venen a aquest tipus d’esdeveniment, es un punt de
millora, ja que la majoria eren empreses del treball temporal, que per mitjans
propis ja pots accedir a elles. En quan a l’empresa privada, hi havia moltes
companyies d’assegurances que ofereixen feina bastant precàries. Les
fundacions que havia, el perfil de treballador que buscaven, era molt limitat
(discapacitats, dones víctimes de violència de gènere, etc). Per tot l’exposat
anteriorment l’esdeveniment no va complir les meves expectatives.










































Més estona de Networking.
Fer-ho més sovint.
Més espai pel personal tècnic orientador.
La difusió prèvia.
Que hagés més d’un ponent i més dinàmic, preguntes i respostes. Més temps, i
més d’un ponent. Poder veure altres opcions de recerca i mètodes de treball,
personal.
Més ofertes , de mes durada , ,més empreses , mes solucions, més curso de
baix cost o gratuïts.
Les empreses.
Que hi participaren més empreses.
Menys perfils comercials.
Tot molt be.
Algunes empreses costaven de trobar dins l´espai.
Faltaria més varietat de empreses el lloc es adequat per espai amb carències
de comoditat.
La participació de més empreses i menys ETT.
Invitar més empreses.
Scaperoom: necessitava més hores.
El ordre dels estands amb la guia.
La humitat.
La conferència. L’he trobat poc adequada als usuaris que han vingut amb
nosaltres (programa UBICAT Montcada).
A pesar que vaig anar, no vaig poder participar en cap activitat per qüestions
d´horaris de conciliació (no ho vaig combinar prèviament amb la meva dona)
era el primer any que anava; suposo que una ampliació de la jornada. Perquè
vaig pensar apropar-me a la tarda.
Hi havia massa ETT.
Saber la tipologia de llocs de treball amb més demanda.
Millorar la distribució de les carpes.
Crec que el tindrien de fer mes cops al any en diversos pobles de la comarca.
Que haguessin hagut més empreses.
Tenir més separació d’una caseta a d’altre.
Tot ha estat bé.
Poc espai per tanta gent.
El tema del networking con las empreses.
L espai per a les empreses.
Menys gent per sessió.
Més empreses receptores i amb ofertes de feina obertes.
Una conferencia més dirigida al ciutadà aturat.
La conferència molt teòrica i poc pràctica.
No vaig poder obtenir una guia de les empreses perquè s'havia acabat els
exemplars.
Les ofertes de feina publicades vaig tenir la sensació que eren de baixa
qualificació i la conferència era per una persona més formada.
Empreses mes proactives als estands.
Potser caldria un hora més de networking per poder visitar més empreses i
poder, alhora, fer networking amb els companys.
Empreses de mes qualitat.








Que totes les persones citades puguin accedir a tota la jornada, s’hauria de
comptar amb un espai més ampli per a la conferència.
Empreses amb una demanda real d'ocupació.
Que no demanin CV per que sí, que realment truquin a les persones que
vulguin treballar.
NO convidar a tantes ETT.
Incloure empreses de més sectors.
Afegir més empreses de caire social.

Suggeriments



























Què l’espai fos més ampli les properes edicions.
Tenir un mapa d'ubicació dels estands de les empreses. Moltes persones se
sentien una mica perdudes, algunes empreses quedaven com amagades i poc
visibilitzades.
Assegurar-se que totes les empreses que van realment estan fent recerca de
candidatures i no promocionar els seus serveis.
Que realment les empreses truquin per interessar-se ja que a mi cap m’ha
trucat.
Com ja he comentat, la incorporació d'alguna manera de les pymes.
Oferir un ventall més ampli dels diferents sectors productius i augmentar la
presència empresarial a la jornada. Agrupar les empreses pel sector productiu,
és a dir, les empreses del sector d'hostaleria junts en una mateixa zona i així
en tots els sectors.
Igual podríeu fer passar a les persones per grups. Que no tots estiguem en
aquest espai al mateix temps, massa soroll, no et pots presentar d’ una manera
adequada.
Organitzar un altre fira però per perfils tècnics o directius.
Com a tècnica d'orientació inscrita no vaig rebre informació prèvia dels tallers
que es van realitzar a la tarda, de gamificació i roomscape.
No totes les empreses/ entitats participants tenien ofertes de feina. Potser
podria ser un requisit previ.
Ampliar hores, de ponents, varis, tècniques segons zones mundial, més dades,
simulació de mercat laboral.
És un bon camí per començar a millorar laboralment.
Esperem que les empreses tinguin clar que han de cercar candidatures
Cap.
Senyalitzar d´alguna manera la ubicació de les empreses participants i/o
agrupar-les (p. ex. fundacions, ETT, formació...).
Faltaríem mes varietat d' empreses.
Falta de empreses para poder deixar el currículum.
Molt bé, felicitacions.
Tot es millorable.
A pesar que vaig anar, no vaig poder participar en cap activitat per qüestions
d´horaris de conciliació (no ho vaig combinar prèviament amb la meva dona)
era el primer any que anava; suggereixo activitats també en horari de tarda.
Vaig tenir la sensació que l'esdeveniment estava mes preparat per "cobrir
l'expedient" per part de l'ajuntament, que per ajudar els que busquem feina.
Fer aquest acte amb més freqüència.












Mes propostes de treballs i moltes gracies per tot.
A part del suggeriment de que hi haguessin mes empreses no cal afegir res
més.
Es pot millorar.
Ja ho sé que es massa difícil, però vaig trobar que faltaven empreses, gairebé
totes eren ETT.
Major freqüència de estes jornades.
Vaig trobar minsa o pobre la quantitat d'empreses que buscaven personal, en
canvi en excés les organitzacions de ETT i formació en comparació a la
quantitat d'empreses.
Afegir als fulls d'informació respecte a les empreses, un mapa d'on es troba
cada una a la Fira.
No incloure Etts ja que es limiten a dir-te que t'inscriguis a les ofertes de la seva
web.
Empresas reals de Producció.

