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Selecció per competències
SERVEI A LES EMPRESES

T'hi sumes?

Inscriu-te fins al 30 d'abril a:
977 401 851
prospeccio@riberaebre.org
bé amb el formulari d'inscripció

Després d’aquest any tan complicat, necessites ampliar la plantilla?
Tens por que la persona que contractis no tingui les aptituds necessàries pel lloc de treball?
Vols anticipar-te al futur i saber com fer una selecció de personal per competències?

La manera de saber si les persones tenen les aptituds requerides és veure-les
treballar. Aquesta és l’essència del Mètode Grönholm a la Ribera d’Ebre, un programa
que t’ajuda a trobar el perfil que necessites i que recuperem per ajudar-te.

La primera es fa entre els mesos de maig i el juny i consta de dues
sessions d’una hora. La primera trobada serveix per reflexionar sobre les
aptituds i requisits que requereix aquell lloc de treball. En la segona,
l’empresa rep el Mapa Ocupacional on queden definides les
competències, aptituds i coneixements que es requereixen per fer una
bona selecció.
La segona fase es farà al juny al Consell Comarcal i consta d’una sessió grupal
de tres hores amb totes les empreses i 5 persones que han volgut participar i
que formen part del nostre Servei d’Orientació Laboral. En aquesta sessió es
mostra d’una manera pràctica, com utilitzar el Mapa Ocupacional. A través de
dinàmiques similars a les de l’obra de teatre[1], el que es fa és una simulació que
permet veure les persones com treballen i s’ensenya a les empreses com
avaluar les habilitats de les persones mitjançant l’observació del seu
comportament a l’hora de resoldre diferents situacions
[1] “ElMètode Grönholm” (https://goo.gl/GYvYTg) és una obra de teatre de Jordi Galceran Ferrer
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