
 El Mètode
Grönholm

A  L A  R I B E R A  D ' E B R E

Selecció per
competències

SERVEI  A LES EMPRESES

T'hi sumes?

Programa per ajudar les empreses a
fer la selecció de personal segons

les competències que es
requereixen a cada l loc de feina.

Inscriu-te fins al 10 de juliol a:
977 401 851 (extensió 0157),
o   bé amb el formulari d'inscripció
Places limitades: 5
 

http://www.riberadebreviva.org/mapes-ocupacionals
http://www.riberadebreviva.org/mapes-ocupacionals-2/#formulari


Et cal personal i no trobes perfils que encaixin amb el que
busques?

Necessites ajuda per trobar la persona que s'ajusti al lloc de
treball?

Vols anticipar-te i saber com fer una selecció de personal en
el futur?

Participa en aquest servei innovador que t’ajuda a trobar el
perfil que necessites gràcies a la selecció per competències!

La segona fase es farà a l’octubre i
consta d’una sessió grupal de tres
hores amb les empreses on es veurà
com utilitzar el mapa ocupacional: a
través de dinàmiques similars a les
de la coneguda obra de teatre “El
Mètode Grönholm [1]”. Es mostrarà
com avaluar les habilitats de les
persones, observant com es
desenvolupen en les situacions 
 plantejades. Aquestes persones són
participants del nostre Servei
d’Orientació Laboral.

 
 
 
 

La primera fase del programa es
fa entre juliol i setembre i consta
de dues sessions d’una hora. La
primera trobada serveix per
reflexionar sobre els requisits del
lloc de treball que l’empresa
l’interessi analitzar, posant
èmfasi en les habilitats de la
persona. En la segona l’empresa
rebrà el Mapa Ocupacional
d’aquell lloc de treball, on es
recullen les competències,
habilitats i coneixements
necessaris per fer un bon procés
de selecció.

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
[1] “ElMètode Grönholm” (https://goo.gl/GYvYTg) és una obra de teatre de Jordi Galceran Ferrer


