PROGRAMA D’ACTIVITATS
FÒRUM D’OCUPACIÓ
DIJOUS, 10 DE MAIG DE 2018
CAMPUS TERRES DE L’EBRE
9-10h Taller: Dinàmica de grup per afrontar un procés de selecció 2,
impartit per professionals de l’empresa ADECCO (Inscripció obligatòria) – Aula
109 (només si hi ha molta demanda)
9-10h Taller: Comunicació impacte, impartit pel professor del Institut de l’Ebre
David Gámez en català(Inscripció obligatòria) – Aula 113
10-11h Taller: Dinàmica de grup per afrontar un procés de selecció 1,
impartit per professionals de l’empresa ADECCO (Inscripció obligatòria)
- Aula 109
10-11h Taller: Communication impact, impartit pel professor del Institut de
l’Ebre David Gámez en anglès (Inscripció obligatòria) – Aula 113
10.15-11h Xerrada adreçada a les empreses: Fabricació additiva , moment
actual impartida per Rosendo Ferri Prof. de Fabricació Mecànica de l’Institut
de l’Ebre– Aula Magna
11-11.30h Acte d’inauguració del VI Fòrum d’Ocupació de captació i retenció
de talent a les Terres de l’Ebre – Aula Magna
11.30-13.30h Atenció als estands

Organitzen:

Col·laboren:

11.30-12.15h Taller: Economia social i el cooperativisme, impartit per
professionals d’Ateneu Cooperatiu Terres de L’Ebre - Aula 113
12.15-12.30h Xarrada: Esportistes satisfets és la nostra professió, impartida
per Decathlon-Aula 113
13.15-14.00h Conferència: Emprendre, una actitud de vida, impartida per
Maria Batet Rovirosa – Aula Magna. Presentació a càrrec de Francesc Minguell
gerent de la Cambra de Comerç de Tortosa.

14.00-15.00h Dinar de treball
15.00-15.15h Sessió informativa adreçada a les empreses de la Borsa de
Treball de la Facultat de l’Economia i Empresa – Aula Magna
15.00-17.00h Atenció als estands

Nota: Totes les inscripcions als tallers s’han de realitzar a l’espai del Campus
de les Terres de l’Ebre a la web de la URV.
Nota: A llarg de la jornada es realitzarà una visita informativa del programa de
Doctorat Industrials de la URV a càrrec de Daniel Ferré de l’Oficina Tarragona
Regió del Coneixement a totes les empreses interessades al programa.

Organitzen:

Col·laboren:

