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INSERCIÓ LABORAL • ELS FUTURS PROFESSIONALS ES GRAVEN EN VÍDEO PER DONAR A CONÉIXER LES SEVES QUALITATS

Arriba el curriculum audiovisual
El tercer Fórum
d'Ocupació
Universitaria
ha acollit al voltant
de 40 empreses
assentades al Gamp
de Tarragona

PER RUBÉN LOMEARTE

Llums, camera, acció! Aqüestes son
les paraules mes comunes en el ro-
datge de qualsevol producte au-
diovisual, ja sigui un documental,
un videoclip, un curtmetratge, o
fins i tot un curriculum vitae. Sí,
l'era de la informació ha donat pas
a un nou métode de contractació
on l'interessat no es descriu en un
full. Ara ho fa davant la camera.

«El vídeo curriculum es un for-
mat que está funcionant molt be
ais Estats Units», explica Josep Mi-
quel Hurtado, estudiant de Publi-
citat i Relacions Publiques de la
URV. De fet, algunes pagines web
amb gran tirada internacional, com
son www.youtube.com o
www.flickr.com, allotgen milers de
vídeos on els futurs professionals
donen a conéixer les seves quali-
tatsivirtuts.

«El paper es cosa del passat»,
justifica Hurtado, «i per aixó hem
acostat ais estudiants aquesta no-
va i a la vegada senzilla forma de
fer currículums». De fet, per gravar
el nostre vídeo només es necessária
una camera digital, un ordinador,
un programa d'edició audiovisual
i perdre un poc la vergonya.

Acabat de cuinar
Aquest nou métode de contracta-
ció que ja navega arreu del món ha
estat la novetat de la tercera edi-
ció del Fórum d'Ocupació. I per
donar a conéixer el vídeo curricu-
lum ais estudiants, tots els inte-
ressats «han pogut fer de forma
gratuita la seva carta de presenta-
do audiovisual aun 'plato' instal-lat
a l'estand de la URV», explica la Vi-
cerectora d'Estudiants i Comuni-
tat Universitaria, María Bargalló.

La proposta ha estat molt ben
acollidaper les empreses. De fet, i
segons explica Hurtado, «algunes
de les entitats que col-laboren al
fórum han deixat el contacte elec-
tronic dels responsables de Re-
cursos Humans perqué seis envi'ín
aquells currículums que s'adeqüen
ais perfils professionals que bus-
quen».

Molts dels estudiants novan
deixar escapar Poportunitat de ven-
dré les seves qualitats ais seus im-
mediats o futurs llocs de treball.
Tanmateix, el premi al millor ví-
deo curriculum va empentar l'éxit
de la iniciativa.

Un jurat dirigit pel showman
Oriol Grau i altres professors de
comunicació de la URV guardona
amb una camera digital la millor

» Dos estudiants preñen nota i agafen algunes de les butlletes ¡nformatives que es distribuien ais estands del Fórum d'Ocupació. FOTO: L MIDAN

I Entre les empreses que han participat a la tercera edició del Fórum s'hi troben Repsol i Borges. FOTO: LL MIUÁN

posada en escena. Un bon ganxo
per fer passar la vergonya.

El campus de Sescelades de la
URV va ser l'encarregat d'acollir
la darrera edició del Fórum d'Ocu-
pació Universitaria els passats 18
i 19 d'abril, un punt de trobada en-
tre aquells estudiants preparats
per entrar en el món laboral i les
empreses del Camp de Tarragona.

En aquesta tercera trobada hi
van participar empreses amb presen-
cia al nostre territori, com son Rep-
sol, Banco Santander, Borges i
Port Aventura. «Aquesta fira es
molt interessant perqué falicita ais
universitaris l'accés a llocs de tre-

ball només acabada la carrera », ex-
plica Evelin Camacho, estudiant
de Química. Malgrat aixó, Óscar
Llisterri, estudiant de Relacions
Publiques, lamenta que «el fórum
es molt justet i només obre les por-
tes a dos tipus d'ensenyament: la quí-
mica i les finances».

En canvi, Maria Bargalló excu-
sa que tot i que al Camp de Tarragona
hi predomina el sector financer i
químic, «aqüestes empreses bus-
quen má d'obra experimentada en
moltes rames que es cursen a la
URV»,jaquelamajoriadelesenti-
tats «necessiten perfils professio-
nals próxims a les relacions publi-

ques, ais gabinets de premsa o a la
recerca», justifica.

Ames, Bargalló afegeixque «el
Fórum encara no ha assolit l'as-
sisténcia marcada per la Universi-
tat», ja que la URV vol que es con-
verteixi en una fira on contactin
centenars d'empreses i milers d'es-
tudiants. Per aconseguir-ho, una
cosa indispensable seria la difusió
de l'activitat. Com diu Juan Pablo
Alcaraz, estudiant de Periodisme,
«no he assistit al Fórum perqué a
la Facultat de Comunicació no hi
havia cap cartell que se'n fes ressó»,
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EL CONTINGUT

La millor carta
de presentado
El vídeo curriculum es la versió
audiovisual deltradicional méto-
de que utilitzen les empreses per
conéixer el perfil professional dels
candidats a un futur Hoc de treball.
Pero a diferencia del format paper,
la ¡matge transmet tot un seguit
d'atributs que cal teñir en comp-
te a l'hora de fer la nostra carta de
presentació.

Davant la camera hem de ser na-
turals, actuar amb serenitat i so-
bretot.entretenir. Al curriculum
ensvenemid'aquísortirálaimat-
ge que ti ndrá la nostra possible fu-
tura empresa de nosaltres. A mes,
cal ser breus i no avorrir. Si ens po-
dem descriureamb un minut, mi-
llor que si hofem en dos.

Tot curriculum vitae ha de te-
ñir un ordre constructiu. Primer
cal donar les dades personals bási-
ques. Tot seguit, els estudis uni-
versitaris que cursen i la nostra ex-
periencia laboral. Els idiomes i els
coneixements informatics son ca-
da cop mes requerits. Si tenim al-
guna d'aquestes habilitats, cal-
dria destacar-les. I si hi ha sufi-
cient espai al vídeo, també podem
desmure les nostres habilitats.

Pero sobretot, l'esséncia d'un
curriculum es lasinceritat. No es
necessari inflar la nostra carta de
presentació. Les empreses pre-
fereixen saber com som des d'un
principi. De'fet, la sinceritat es la
millor arma perqué empresa i tre-
balladoragafin mutua confianza.


