FÒRUM D’OCUPACIÓ UNIVERSITÀRIA

Què cal preparar abans del Fòrum?


Visita la pàgina web del Fòrum de l’Ocupació (www.urv.cat/forumocupacio) per consultar les
empreses participants, la ubicació i als perfils professionals que va adreçada cada seu i les
activitats que aquest any es realitzen.



Escull a quina seu (Reus o Tarragona) t’interessa més assistir segons el teu perfil professional i
consulta les dates i l’horari d’obertura del Fòrum. Pots apuntar-t’ho a la teva agenda per
recordar-ho!



Decideix quines empreses t’interessen més i visita les seves pàgines web per obtenir informació
abans d’apropar-te a l’estand de l’empresa al Fòrum de l’Ocupació.



Aprofita la teva visita, per causar bona impressió i consultar els teus dubtes amb el
responsables de recursos humans de les empreses.



Prepara i actualitza el teu currículum i porta còpies suficients per entregar a les empreses
participants del Fòrum que més t’interessin.



Consulta les presentacions i/o activitats concretes que es realitzaran, poden ser interessants per
el teu futur professional.



Inscriu-te al Taller d’orientació: “Prepara’t a consciència per al Fòrum de l’ocupació”. Hi ha dues
edicions (clica per veure l’oferta de tallers).

Participa activament en el Fòrum de l’Ocupació!!
o

Visita l’estand Ocupació URV i t’informarem i orientarem sobre el funcionament dels
nostres serveis i les activitats que t’oferim.

o

Visita els estands d’aquelles empreses que més t’interessin per conèixer com treballen, quines
vacants ofereixen actualment, quines fases tenen els seus processos de selecció, etc. Tens una
oportunitat única de tenir a l’abast els responsables de recursos humans de les empreses.

o

Aprofita per vendre’t com a futur professional competent, demostra les teves habilitats,
mostra’t cordial i interessat, i obté tota la informació possible per resoldre les teves inquietuds e
interessos professionals.

Vine al nostre estand i podrem orientar-te en molts aspectes
relacionats amb el teu procés de recerca de feina. Aprofita-ho !!
Per a més informació: www.urv.cat/forumocupacio

