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TERCERA EDICIÓ DEL FÒRUM D'OCUPACIÓ UNIVERSITÀRIA

Creix l'interès del mercat
laboral pels universitaris

URV

La tercera edició del Fòrum
d'Ocupació Universitària, celebra-
da el 18 i 19 d'abril al campus
Sescelades de la URV, ha demostrat
l'interès creixent d'aquest punt de
trobada, tant per a les empreses
com per als estudiants universitaris. 

Enguany hi han participat 36
empreses i institucions, el mateix

nombre que l'any passat. Set d'a-
questes empreses hi eren presents
per primer cop i la resta ja havien
participat en edicions anteriors.
Però el nombre de participants va
ser limitat per la capacitat de l'espai
firal, ja que la demanda de partici-
pació va ser molt alta i algunes
empreses se'n van quedar fora.

L'organització vol ampliar la capa-
citat per a la pròxima edició. 

En el mateix sentit positiu cal
valorar l'augment de participació
dels estudiants en les 17 presenta-
cions d'empreses i institucions que
s'hi van fer. Aquestes presentacions
també van ser aprofitades per algu-
nes empreses que no van tenir
estand a la fira. 

El Fòrum de l'Ocupació
Universitària és una fira d'empreses
que serveix de punt de trobada
entre la comunitat universitària i el
sector socioeconòmic de les
comarques de Tarragona. Durant

dos dies els alumnes i exalumnes
de la URV reben informació de pri-
mera mà dels responsables de
recursos humans de les empreses, i
poden aclarir dubtes sobre el seu
futur laboral. La diversitat dels sec-
tors econòmics presents fa que hi
hagi oportunitats per a tothom, amb
independència de la seva especiali-
tat i situació acadèmica.

Les empreses, de la seva banda,
recullen currículums d'estudiants i
titulats i poden conèixer de primera
mà les seves motivacions i expecta-
tives, alhora que expliquen els seus
processos de selecció. 

EEmmpprreesseess  ppaarrttiicciippaannttss
AAggrruuppaacciióó  MMúúttuuaa  Assegurançes

AApppplluuss++  IIDDIIAADDAA Assaig d’automoció

AAssoocciiaacciióónn  NNuucclleeaarr  AAssccóó--VVaannddeellllóóss  IIII  Energia

BBaanncc  SSaabbaaddeellll  Finances

BBaannccoo  SSaannttaannddeerr  Finances

BBaanneessttoo  Finances

BBAASSFF Química

BBBBVVAA Finances

BBeesstt  HHootteellss  Hotels

BBoorrggeess..  SS..AA..UU.. Indústria Alimentària

BBrriissaassooll Immobiliari - Turístic

CCaaiixxaa  TTaarrrraaggoonnaa  Finances

CCEEPPTTAA Organització empreses

CClleeaarr  PPeeaakkss Consultora

EEmmpprreessaarriiss  ddeell  MMoobbllee  ddee  llaa  SSèènniiaa Indústria del moble

CCooll··lleeggii  dd’’EEnnggiinnyyeerrss  TTèèccnniiccss
IInndduussttrriiaallss  ddee  TTaarrrraaggoonnaa Col·legi professional

CCooll··lleeggii  PPrrooffeessssiioonnaall  dd’’EETT
TTeelleeccoommuunniiccaacciioonnss  Col·legi professional

DDeeccaatthhlloonn Distribució esports

DDeellooiittttee Consultora - Auditoria

DDooww  CChheemmiiccaall  IIbbéérriiccaa Química

EEvveerriiss Consultora

FFrraappee  BBEEHHRR Indústria automoció

GGeettrroonniiccss Consultora TIC

GGrruuppoo  CCaassttiillllaa Programació informàtica

IInneerrccoo Consultora

LLaa  CCaaiixxaa  Finances

LLeeaarr  CCoorrppoorraattiioonn  Indústria automoció

LLeerrooyy  MMeerrlliinn Distribució bricolatge

MMaaeerrsskk  LLooggiissttiiccss  EEssppaaññaa  SS..AA.. Logística

MMaappffrree Assegurançes - Finances

PPiimmeecc Organització empreses

PPoorrtt  AAvveennttuurraa  Oci i turisme

RReeppssooll  YYPPFF Energia

TTeeaa  CCeeggooss  SS..AA.. Consultora

TTeeccnnoollaammaa  SS..AA..  Portes automàtiques

TTQQ  TTeeccnnooll  SS..AA..  Química-Construcció

L'organització estudia
ampliar l'espai per poder

assumir l'alta demanda de
participació d'empreses i

institucions
VVIIDDEEOOCCUURRRRÍÍCCUULLUUMM::    Una experiència innovadora d'aquesta edi-

ció del Fòrum d'Ocupació Universitària ha estat l'elaboració de video-
currículums. Una cinquantena d'estudiants van gravar  en vídeo una
presentació d'un minut dels seus mèrits i aspiracions per participar en el
concurs organitzat pel Fòrum. Aquesta és una fórmula innovadora per
buscar feina, aprofitant les possibilitats de les noves tecnologies i en
especial d'Internet. La fórmula, a més, ofereix una visió més completa
de la personalitat del candidat a un lloc de feina. Aquests videocurrícu-
lums es poden enviar a les empreses o penjar a la xarxa. 

Les grans empreses de tots els sectors econòmics van ser presents al Fòrum


