
L'Ajuntament de Tarragona i la URV oferiran un fòrum
comú dedicat a la inserció laboral
La fira, oberta a tota la ciutadania, tindrà lloc els dies 21 i 22 d'abril al
Campus Sescelades
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Després de cinc anys organitzant pel seu compte fires dedicades a l'ocupació,
l'Ajuntament de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili (URV) han decidit
unir esforços i celebrar conjuntament els seus fòrums anuals encaminats a
facilitar la inserció laboral. Es tracta de l'Espai Troba Feina, impulsat pel
consistori, i el Fòrum d'Ocupació Universitària de la URV, que tindran lloc els
dies 21 i 22 d'abril al Campus Sescelades i estaran oberts a tota la ciutadania.

L'objectiu de l'Espai Trobar Feina i del Fòrum d'Ocupació Universitària és posar a la disposició de
la ciutadania una mostra de tots els recursos per l'ocupació i la formació que existeixen a Tarragona.
La fira comptarà amb 56 expositors d'entitats, administracions, empreses i acadèmies de formació a
les que els visitants s'hi podran adreçar per lliurar el currículum, informar-se de les ofertes de feina
del territori i rebre assessorament laboral.

A banda dels expositors, la fira també oferirà una aula oberta dirigida a tots els visitants on es faran
tallers pràctics d'elaboració de currículums, cartes de presentació i recerca de feina per Internet.

En el Fòrum també s'organitzaran jornades sobre diferents temes, com ara l'orientació professional
en l'àmbit educatiu, en la qual el professorat d'educació secundària, batxillerat i cicles formatius
podran aprendre noves eines per a oferir una correcta orientació laboral als joves amb els què
treballen.

També hi haurà una altra jornada adreçada al personal tècnic d'entitats i organismes que treballen en
l'àmbit de l'ocupació i la formació, en la que es presentaran noves estratègies perquè aquests
professionals puguin millorar la qualitat dels serveis que ofereixen.
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