
Facilitar la inserció laboral dels estudiants a través d’un punt
de trobada amb part sector socioeconòmic de la demarcació
és l’objectiu del Fòrum de l’Ocupació Universitària, que
enguany té lloc els dia 9 i 24 d’abril als campus Bellissens
(Reus) i Sescelades (Tarragona), respectivament. Aquesta fira
d’empreses i entitats, que enguany arriba a la X edició, és
d’accés lliure i està organitzada pel Centre d'Atenció a
l'Estudiant de la URV.

En els darrers anys, la crisi econòmica ha marcat la partici-
pació al Fòrum, que cada any augmenta tant en nombre
d’empreses com de visitants. En l'edició de Bellissens hi par-
ticipen 11 empreses, una més que l’any anterior, mentre que
a Sescelades el nombre ha passat de 23 l’any 2013 a 26
empreses, a més dels stands institucionals. enguany. 

Els ensenyaments amb un perfil de gestió i administració
(ciències econòmiques i empresarials, ciències jurídiques i
turisme) són els que despertan especial interès per les empreses
que posaran el seu estand al campus Bellissens. De la seva
banda, la sessió del Fòrum que té lloc al campus Sescelades
estarà adreçada a la major part d'ensenyaments de la URV,
però amb especial incidència en les carreres científico-tècni-
ques, que són les que s'hi imparteixen.

Durant aquestes jornades, alumnes i exalumnes de la URV
tenen l'ocasió de rebre informació de primera mà dels respon-
sables de recursos humans i obtenir respostes per a tots els dub-
tes sobre el seu futur laboral. Els estudiants poden accedir a les
ofertes de treball, lliurar el seu currículum directament als tèc-
nics de recursos humans o assessorar-se sobre els mecanismes
d'accés i les proves de selecció.

A més de la fira d'empreses i entitats, al Fòrum s’organitzen
diverses activitats paral·leles d'orientació i formació per a la
recerca de feina, així com tallers i xerrades. Enguany, s’hi abor-
den aspectes com les dinàmiques de grup, l’emprenedoria com
a sortida professional, o tècniques per moure el currículum a
través de la xarxa, entre d’altres. 

Al campus Bellissens de Reus, els estands estaran situats al
passadís principal d'entrada i al passadís d'accés a les aules
que hi ha davant de la cafeteria. A Tarragona, l'espai de la fira
està ubicat a la zona externa del bar-restaurant del Campus
Sescelades, en zona coberta. 
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El Fòrum de l’Ocupació arriba a la desena
edició amb més participació que mai 

Imatge del Fòrum de l’Ocupació 2013 URV 

Reus - campus Bellissens 
Dimecres, 9 d’abril de 9:00 a 15:00

BASF Borges
Port Aventura Adecco
Grup Sagessa Fischer

Decathlon Deloitte

KPMG Fundació Manpower
Group

ClusterTIC
Catalunya Sud

SOC
Servei d’Ocupació de

Catalunya 

ACCIO10 Casado&López
Consulting

L'expertesa dels grups de recerca de la Universitat Rovira
i Virgili i del Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS) -
des d'on s'ha tramitat la petició per entrar a formar part del
grup d'entitats competents-  han permès que la Universitat
s'integri a la la llista d'organismes públics europeus que
podran participar en les àrees de recollida de dades, el tre-
ball preparatori de dictàmens científics o altres tasques
d'assistència científica i tècnica de la European Food Safety

Authority (EFSA) , l'Autoritat Europea de Seguretat
Alimentària. 

La Universitat Rovira i Virgili ha passat a formar part de les
entitats europees acreditades per assessorar a l'Autoritat
Europea de Seguretat Alimentària en matèria de benestar
animal, vegetal, nous aliments i declaracions de salut. La
Universitat, a través d'un informe elaborat pel Centre
Tecnològic de Nutrició i Salut, ha  pogut demostrar la seva

expertesa i experiència i s'ha convertit en el 29è organisme
públic de l'estat espanyol que a partir d'ara passa a formar
part de les entitats competents per a poder fer l'assessora-
ment en algun dels quatre àmbits.

Les organitzacions competents europees són designades
pels estats membres, en aquest cas per l'Agencia Española
de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) i l'objectiu
final és el de l'assistència per vetllar per la seguretat en l'ali-
mentació i del consumidor. La URV podrà participar a par-
tir ara en  les convocatòries competitives que fa públiques
l'EFSA per poder  emetre informes  científics  i tècnics i per
aportar l'experiència i els coneixements a l'Agència quan ho
requereixi.

La URV, acreditada per assessorar l'Autoritat
Europea de Seguretat Alimentària 

Tarragona - campus Sescelades
Dijous, 24 d’abril de 9:30 a 14:00 i de 15:00 a 18:00
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