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� L’última tendència per
optar a un lloc de treball és
el videocurrículum, una
gravació en vídeo de la
presentació que un mateix
fa explicant les seves com-
petències i habilitats per
desenvolupar una determi-
nada feina. La URV s’ha
afegit a l’ús de les noves
tecnologies enfocades a
l’ocupació i des d’ahir i
fins avui té instal·lat un es-
tand al Fòrum de l’Ocupa-
ció Universitària on els es-
tudiants que ho vulguin
poden enregistrar el seu
currículum audiovisual.

Una videocreació feta
pels alumnes de la llicen-
ciatura de publicitat i rela-
cions públiques de la URV
recomana als interessats
que cal tenir clar el que han
de dir, ser concisos i expli-
car-se amb claredat. Són
consells que els estudiants
de publicitat recorden
abans de la gravació a tots
els que es posen davant de

la càmera. Ahir van ser 26
persones les que van enre-
gistrar el seu videocurrícu-
lum al plató instal·lat a la
fira d’empreses, explicava
Marc Igual. Ell és un estu-
diant de segon curs de pu-
blicitat que, amb altres
companys de facultat, serà
fins avui a l’estand de la
URV gravant i editant els
vídeos.

Des de darrere de la cà-
mera dóna instruccions:
«S’ha de mantenir una po-
sició relaxada, amb les
mans fora de les butxaques
i mirant a càmera.» Un cop
enregistrat, s’edita el ví-
deo, fent-hi constar en un
rètol el nom i la llicencia-
tura de l’estudiant.
«Alumnes d’administra-
ció i direcció d’empreses,
d’informàtica i d’inferme-
ria» ja van passar ahir per
l’experiència, diu Igual,
que hi afegeix que prop del
70% han autoritzat a en-
viar el vídeo a empreses en
funció del seu perfil aca-

dèmic i professional. Les
empreses poden no ser les
úniques destinatàries.
Penjar la presentació a la
xarxa és una opció per la
qual han optat moltes per-
sones i que ha portat al de-
partament de recursos hu-
mans de la URV a adonar-
se de la revolució que re-
presenta.

En el videocurrículum
no hi ha lloc per a la timi-
desa i serveix per transme-
tre allò que el format paper
no permet. Només hi ha
una limitació, el temps: cal
encabir en un minut la per-
sonalitat, l’experiència la-
boral i la descripció de les
capacitats de cadascú. Per
incentivar l’ús d’aquesta
eina innovadora, la Uni-
versitat Rovira i Virgili
premiarà amb una càmera
digital l’alumne que faci la
millor presentació durant
aquests dies i que valorarà
un jurat de professors de
comunicació, publicitat i
periodisme.

Buscar feina a través
del videocurrículum

El Fòrum de l’Ocupació dóna l’oportunitat als estudiants de la URV
d’enregistrar una presentació per enviar-la a les empreses

N. SERRET / Tarragona

Tres alumnes de publicitat reprodueixen una gravació al plató de l’estand de la URV. / N.S.

� El Fòrum de l’Ocupació Università-
ria que la URV ha organitzat per terce-
ra vegada consta d’una quarantena
d’estands al campus Sescelades. És un
punt de trobada entre estudiants i em-
preses, on els primers poden informar-
se de la situació del mercat laboral i re-
soldre dubtes sobre el seu futur, mentre
que els segons tenen l’oportunitat de
conèixer la preparació dels universita-
ris. Per Cristina Vernet, del departa-
ment de recursos humans de l’empresa
Clear Peaks, els alumnes de la URV te-

nen bons coneixements a nivell tècnic,
sobretot pel que necessita aquesta em-
presa, que treballa en l’àmbit interna-
cional. Amb tot, i coincidint amb altres
expositors, lamenta la «falta d’idio-
mes» que tenen els estudiants universi-
taris. En el cas d’aquesta agència de ne-
goci, la llengua vehicular és l’anglès i
en el 90% dels casos, els clients són es-
trangers. D’altra banda, les empreses
valoren la gratuïtat de la fira, ja que en
les que organitzen altres universitats,
han de pagar per ser-hi presents.

Mancances en idiomes


