
Jornades 

Fomentem l'ocupació, facilitem el talent.
Un programa de QuatreRibes.

L'objectiu és millorar l'ocupació del territori a través d'insercions sostenibles

entre 18 i 30 anys o més de 50 anys

Preparació per les Jornades Speed
Dating Professional amb empreses

Tallers d'empoderament 

 Un cop finalitzat el període de
formació i preparació, connectem:

Persones aturades

Si busques feina i tens:

Empreses

Si teniu pensat contractar a persones
aturades del territori:

oferim de manera gratuïta:

Seguiment tècnic de les insercions
activades

Seleccionar talent mitjançant el
innovador mètode Speed Dating
Professional (SDP)

Candidats empoderats i perfils
adequats a les vostres necessitats

persones que busquen feina amb 
empreses que busquen persones. 

 oferim de manera gratuïta:
Febrer i març de 2022. 

Formacions de competències
professionals i desenvolupament de
la marca personal

Els processos de selecció Speed
Dating Professional (SDP) són

jornades on es realitzen una sèrie
d'entrevistes curtes entre les

persones candidates i les empreses
contractants del territori



Jornades

Fomentem l'ocupació, facilitem el talent.
Un programa de QuatreRibes.

Què t'oferim?

Persones aturades Empreses

Oferim: L'objectiu és connectar les
empreses amb les persones,

facilitant els processos de selecció
de talent dins del nostre territori.

Concreció del perfil professional
que es requereix: funcions
bàsiques, formació requerida,
experiència necessària., etc.
Agilitzar els procesos de selecció i
optimitzar el temps i recursos
emprats.
Preselecció de les candidatures
aptes per cobrir les vacants de
feina.
Formació en la selecció de
persones i talent mitjançant
jornades Speed Dating
Professional (SDP) 
Seguiment tècnic de les insercions
activades
Xerrades i webinars.

 

Oferim:

Tallers d'empoderament  -
L'autoconeixement i el
desenvolupament personal
Formacions sobre competències
professionals - Les competències
tècniques, digitals i transversals.
Aprèn a exposar el teu talent al
món laboral. 
Eines per millorar la teva recerca
de feina - La importància de la
marca personal
Procesos de selecció SDP amb
empreses del territori

Període de formació:
entre febrer i març 2022,

 
Si vols participar, ja sigui com a

persona o com empresa, entra a 
 www.quatreribes.cat/ca/contacte 

o bé truca al 697 883 232.


