C
COM BUSCAR
R TREBA
ALL
DE MANERA
A EFECT
TIVA
INSC
CRIPCIÓ EN
E EL TEU ESPAI LAB
BORA . Com a aturat és el primeer pas que has
h de
donaar ja que no
n sols t'aju
udaren en la cerca d'ocupació, també tinddràs accés a les
oferttes de treb
ball de GVAJOBS i acccés a les diferents accions
a
forrmatives qu
ue es
prom
mouen des de *Laboraa (*FPO, Taallers d'ocup
pació, certificats de prrofessionaliitat i
t'enssenyaran co
om afrontar la cerca d'oocupació am
mb garantie
es.
Apro
ofita que acudeixes al ESPAI
E
LABO
ORA per a informar‐te i sol∙licitar, een el seu caas, en
el SEEPE, aquellees prestacions a les q uals tingue
es dret. Reccorda que ttens 15 die
es des
que ffinalitzes la teua relació laboral peer a sol∙licitar la prestació per des ocupació.

ELAB
BORA EL TEU
T CURR
RÍCULUM. El currícullum és la eiina bàsica pper a aconsseguir
una entrevista de treball que et perrmeta reinccorporar‐te al mercat laboral, pe
el que
hem d'elaborar‐ho i adapttar‐ho, teni nt en comp
pte les circu
umstàncies i demande
es del
canviant mercatt laboral
Des d
de l’ADL po
odem ajudar‐te a confeeccionar aq
quell model que més ss'ajuste a laa teua
trajectòria i et donarem
d
co
onsells que t'ajudaren a aconsegu
uir l'objecti u final que és la
inserrció laboral

MOBILITZA LA
A TEUA XA
ARXA DE CCONTACT
TES. Si ja tens actualitzzat el teu CV
V, fes‐
li'l arrribar als teeus amics i familiars,
f
quue sàpien que
q estàs bu
uscant ocuppació. Ells poden
p
ampliar les posssibilitats de detectar unna oferta qu
ue s'ajuste a les teues ccaracterístiques.
t
xarxa de
d contactees podràs accedir
a
a les ofertes quue no aparreixen
A traavés de la teua
publiicades (Merrcat ocult).

MILLORANT EL
E CURRÍC
CULUM. TTrobar trebaall poden costar‐nos
c
uun temps jaa que
no sols depèn de nosaltre
es i dels n ostres esfo
orços pel que és moltt importantt que
aprofitem aqueeix temps per a ampliaar i millorarr el nostre CV a travéss de la form
mació
essionals, iddiomes) que complementen la noostra experiència
(reglada, FPE, caarnets profe
profeessional prèèvia o que ens permetta reorientaar la nostra
a vida laborral. Des de l'ADL
t'info
ormarem dee les diferen
nts possibiliitats formattives que te
ens al teu abbast.

AGEENDA DE CERCA D’OCUPACIO. La mottivació és bàsica
b
per a afrontar amb
garan
nties la cerca d'ocupació durannt el tempss que estig
guem aturaats. Una ve
egada
tingu
ues clar el teu
t perfil prrofessional, elabora un
n llistat d'em
mpreses peer a remetre
e'ls el
teu ccurrículum. Organitza les teues vvisites per dies, ciutats o polígoons, dedica unes
hores al dia i reegistra les dades
d
en unna agenda. No oblides que buscarr ocupació és un
trebaall, dedica‐li unes hores al dia, perrò després oblida que estàs desoccupat i recàrrega
les piles.

ON

ENVIAR
R EL TEU CURRÍCU
ULUM. El principal objectiu
o
deel currículum és

prop
porcionar‐no
os entrevisttes de trebaall. L'ideal és
é entregar‐‐ho en mà aals responssables
de cadascuna de
d les emp
preses a la qual ens dirigim,
d
perrò això, hu i és molt difícil.
d
Podeem enviar el
e CV a les empreses
e
q ue pensem
m que poden
n necessita r el nostre perfil
profeessional, avvançant‐noss a una posssible ofertaa de treball o podem rrespondre a una
ofertta de treball que normalment apaareixen en els
e diferentss portals d'oocupació.

