
2009MAIG38 INDICADOR

F O R M A C I Ó

«El Fòrum és un
bon lloc per poder
fer contactes i per
fer-se publicitat.

Ens ha vingut molta
gent que ens podria

interessar  com a
becaris o per entrar

a l’equip» 

LAIA TOST / REUS-TARRAGONA

Currículum en mà i mirada
curiosa. Aquesta era l’actitud
predominant dels estudiants i
antics alumnes  que van passar
pels campus durant els dies que
va durar el Fòrum d’Ocupació
de la URV. 

Si bé aquestes jornades són
una oportunitat per conèixer de
primera mà l’oferta i la deman-
da del mercat laboral, l’actual
situació econòmica del moment
es va fer notar. 

El nombre d’estands presents
a la fira va ser menor que  al
2008. Mentre que a Reus es van
instal·lar 13 estands d’empreses

i a Tarragona 24 estands, l‘any
2008 ho feren 18 i 27, respecti-
vament. A més a més de les
empreses, també hi va participar
la mateixa URV amb tres
estands: borsa de treball, biblio-
teca i oficina de relacions inter-
nacionals.

Algunes de les empreses d’a-
questa edició van ser Applus-
Idiada, Basf, Port Aventura,
Tecnol, Borges, Inerco i
Mapfre, entre d’altres.

La majoria d’empreses partici-
pants ja havien col·laborat en el
certamen anteriorment. Entre

els assidus al fòrum trobem D-
Core, que va participar-hi per
tercer any. «És un certamen
molt pròxim a l’estudiant i és
l’única manera que tenim per
tal que ells s’apropin a la com-
panyia i ens deixin un currícu-
lum», assegurava Isabel Puig,
responsable de selecció de la
companyia.

Per contra, la majoria de bai-
xes van ser d’entitats financeres
nacionals. Aquest any, es van
sumar a la iniciativa l’Agència
Tributària, Mestre Economistes
i ACC1Ó. D’altra banda, els

estudiants tot i apropar-se al
fòrum amb l’esperança de tro-
bar una oportunitat, ja veien per
perduda la possibilitat d’accedir
a una feina de la seva especiali-
tat, i asseguraven acontentar-se
a fer-se un lloc en el mercat
laboral». Manuel Gil, estudiant
d’últim curs d’Empresarials,
puntualitzava que «ara mateix el
mercat no està per escollir l’em-
presa que tu vols. Ara vaig dei-
xant el currículum, i on m’aga-
fin... Quan la situació s’estabilit-
zi, ja anirem triant». Una visió
també pessimista era la que ofe-

ria Helena Torrents, recent lli-
cenciada en la mateixa especia-
litat. «Ens diuen el que ja
sabem, que hi ha poca oferta,
però almenys, intentar-ho o si
més no, informar-nos-en. La
intenció és deixar el currícu-
lum, però crec que sortirem d’a-
quí sense feina».

Des de l’organització, tot i que
es reconeix que el fet de sortir
amb feina és complicat, es
defensa l’oportunitat que supo-
sa el fòrum per «establir un con-
tacte directe amb l’empresa,
realitzar una entrevista i lliurar
el currículum», exposava
Miquel Àngel García, responsa-
ble de la Borsa de Treball de la
URV i organitzador tècnic de la
fira.  García remarcà que aques-
ta trobada entre empresa i estu-
diant pot beneficiar ambdós
costats tant pel que fa acordar
un conveni de pràctiques com
per la inserció a l’empresa pos-
teriorment». Els perfils més
demandats per les empreses
participants van ser els tècnics i
els de l’àmbit empresarial.

A banda dels estands, el
fòrum va oferir xerrades, on
algunes empreses van presentar
la seva activitat, els perfils pro-
fessionals que s’hi poden tro-
bar, els processos de selecció,
etc. Algunes d’aquestes empre-
ses  van ser Mestre Economistes,
Caixa Tarragona, Deloitte,
KPMG i Port Aventura.

Des de l’organització, tot i
que el nombre de visitants no es
va poder comptabilitzar ja que
es tractava de recintes oberts,
valoren positivament el flux
d’assistència al certamen. 

Empreses i estudiants es troben
per donar sortida al mercat laboral

El Fòrum d’Ocupació de la URV agrupa empreses de la zona

F Ò R U M

XAVI JURÍOA la fotografia, un moment de l’edició del fòrum al campus Bellissens.

Facilitar la inserció laboral.
Aquest és l’objectiu del Fòrum
d’Ocupació de la URV, que
aquest any vva arribar a la seva
cinquena edició. Aquest punt de
trobada entre empreses, entitats
i universitariss va tenir un format
de dues convocatòries, una a
Reus, al campus Bellissens el
passat 1 d’abril, i ll’altra, al cam-
pus Sescelades, els dies 21 i 22
d’abril. Una vegada més, els
estudiants i antics allumnes de la
URV van poder tenir un contacte
directe amb empreses represen-
tatives de la zona.

«Oferim beques per
anar a l’estranger o
per treballar a les

nostres oficines 
d’arreu del món.

Busquem diplomats
o llicenciats i és

imprescinbile un alt
nivell d’idiomes»

«El flux de gent és
més o menys el
mateix. El que 

sí que es nota és 
que s’ofereix 

més flexibilitat
laboral per 
part dels 

estudiants»

Carolina Freixas
Mestre Economistes

Gemma Ger
ACC1Ó

Mònica Arasa
PortAventura

«Busquem gent que
pugui entrar en el
procés de selecció,

llicenciats en ADE o
empresarials.

És una iniciativa
força útil, ja que
tenim bastant de

moviment»

«Busquem perfils
tecnològics. La fira
és una bona eina de
selecció. Gràcies al

Fòrum tenim a
l’empresa des de 
programadors al

director»

«És la primera
vegada que vinc al
Fòrum. De moment

tinc feina, 
però és temporal,

així que 
m’interessava
veure quines 
ofertes hi ha»

Ana Valero
KPMG

Isabel Puig
D-Core

Núria Bravo
Llicenciada en ADE


