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Anar per feina
Fins avui al vespre, tots els interessats a buscar oportunitats de treball poden fer-ho al V Fòrum d'Ocupació Universitària

i l'espai Troba Feina, situats al SesceS-lades de la URV

Prop de quaranta em-
preses ofereixen llocs
de treball per estu-
diants i aturats als es-
pais Fòrum d'Ocupació
Universitaria i Troba, si-
tuats fins avui al cam-
pus Sescel·lades.

La Universitat Rovira i Virgili i
l'Ajuntament de Tarragona
uneixen esforços per captar
estudiants universitaris d'úl-
tim curs i persones aturades
que vulguin entrar a formar
part del mercat de treball.
Des d'ahir a primera hora del
matí i fins avui a la tarda, el
Fòrum d'Ocupació Univer-
sitària i l'Espai Troba -si-
tuats als jardins del campus
Sescel·lades- ofereixen l'o-
portunitat de posar en con-
tacte l'oferta i la demanda la-
boral, en un context de crisi
econòmica que ha obligat a
eixamplar l'espectre de des-
tinataris mes enllà dels estu-
diants i a augmentar el nivell
d'exigència per part de les

L'opinió a! carrer

en un i que que les

Roger Miró. Estudis d'Enginyeria
Industrial Electrònica.

«Estic buscant ofertes laborals que tin-
guin a veure amb els meus estudis i
veig que, avui dia, és molt més fàcil tro-
bar ofertes de pràctiques que no pas un
lloc de treball estable».

Elisenda Just. Estudis de master
d'Enginyeria Química.

«Estic buscant 'oportunitat de
començar pràctiques a l'estiu. Tothom
demana coneixements d'anglès i, amb
la crisi econòmica, el mercat laboral
està més complicat i difícil que mai.»

empreses.
A banda de la titulació uni-

versitària corresponent, el
perfil que se sol·licita per ac-
cedir a professions tècni-
ques específiques també in-
clou un bon coneixement
d'idiomes, domini de les no-
ves tecnologies i capacitat
de treballar en equip. «Bus-

quem persones preparades i
que tinguin iniciativa i facili-
tat per relació», afirma Èlia
Gómez, tècnica de selecció
de personal d'Everis, i posa
de manifest la tendència
creixent a sospesar les habi-
litats personals més enllà del
currículum bàsic. Així, Anna
Anglès, una de les responsa-

Cristina Galán. Estudis d'Enginyeria
Industrial Electrònica.

«Voldria trobar una col·locació relacio-
nada amb la carrera que estic cursant i
crec que és complicat, perquè hi ha
cada cop més candidats ben prepa-
rats».

Adirà Infante. Estudis d'Enginyeria
Informàtica i Empresarials.

«El meu objectiu és sortir a la vida labo-
ral quan pugui, tenint en compte que les
empreses busquen perfils cada cop
més específics. La crisi fa por, però tot
el que baixa torna a pujar, no?»

bles de selecció de perso-
nals de Basf, afegeix que
l'empresa que representa
està interessada a captar a
persones que hagin partici-
pat; en una beca d'estudis
Erasmus a l'estranger, men-
tre matisa que aquest tipus
d'estudiants «acostuma a te-
nir un coneixement d'idio-

mes superior a la resta».
Dins del catàleg de preferèn-
cies de coneixement d'idio-
mes, l'ús correcte de
l'anglès encapçala les de-
mandes del mercat.

Pel que fa al catàleg d'o-
fertes, les empreses pre-
sents en el Fòrum Universita-
ri assenyalen que la crisi

econòmica fa baixar el nom-
bre de places de llocs de tre-
ball qualificats disponibles,
mentre creixen les ofertes
de pràctiques d'estudis i de
sol·licituds per inserir el per-
fil en borses d'aspirants que
seran consultades un cop
passi la desacceleració.
Però la realitat no és igual en
tots els estands. Tot i la bai-
xada de llocs de feina, porta-
veus de negocis com Tecna-
tom S.A -també present al
Fòrum- afirmen que el sec-
tor professional relacionat
amb les centrals nuclears
acusa «molta demanda de
llocs de treball» i que hi ha
mercats oberts de negoci a
nivell internacional.

A banda de les ofertes
destinades a estudiants, l'A-
juntament col·labora amb
l'espai Troba, un nou mercat
de recursos per 'ocupació i
la formació obert a tothom.
Aquesta àrea va destinada a
tots els sectors de la pobla-
ció que estiguin sense feina i
compta la participació d'em-
preses del sector públic, ac-
tivitats i una aula multimedia.

Col·legi Mare de Déu del Carme (Carmelitas)
Centre Concertat per la Generalitat de Catalunya

Des de 1870 formant als Tarragonins

PORTES OBERTES

BATXILLERAT i CICLES FORMATIUS
DE GRAU MITJÀ
Dissabte: 25 d'abril
Matí: de 11 a 13h

Per a més INFORMACIÓ:
C/Rovira i Virgili, 8 TARRAGONA • Tel. 977 24 00 27 i 977 22 01 05

secretaria@carmelites.cat • www.carmelites.cat
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Servei personalitzat a Tarragona i a r r eu de ¡a província

15835 €
214,06 € -fi

FERRÉ I ASSOCIATS

902 076 666


