Xerrada
AFRONTAR AMB ÈXIT EL SEGON I SUCCESSIUS
CANVIS PROFESSIONALS
Dia:

Dimecres 25 de Novembre de 2015.

Horari:

a les 7 de la tarda.

Lloc:

Sala d’ Actes de la Cambra de Comerç de Valls

Contingut :
Breu repàs de com tenim que gestionar amb èxit la nostra carrera professional, i
superar de manera satisfactòria els moments de bloqueig professional, ... construir un
projecte propi, des d’una visió objectiva i científica.
Igualment es donarà una visió de com es pot veure clarament el nostre valor
professional o de mercat en cas de que sorgeixi una contingència.

Objectiu :
Ajudar a aquells professionals que després d’un primer treball en el que estan
immersos, hi ha alguna contingència que els impedeix el desenvolupament de la seva
carrera professional i que no saben com gestionar-ho.

Destinat a :
• Professionals que observen que les promeses en la seva incorporació a l’organització
no es compleixen.
• Professionals que aspiren a posicions de més responsabilitat.
• Professionals que després d’una experiència professional concreta, es troben que no
saben identificar ofertes professionals.
• Buscadors passius de treball que no reben resposta.
• Persones que tenen que fer front a un nou procés de identificació de projectes i no
saben com començar.
• Persones que aconsegueixen entrevistes per no les superen.
• Persones que han estat acomiadades i no aconsegueixen accedir a les noves
oportunitats.

Ponent :
Guillem Recasens: Llicenciat en Dret (UB), Màster of Business Administration (EU),
Màster en Gestió i Comerç Internacional (ESADE), Màster en RRHH (EAE/UPC),
Llicenciat en Humanitats (UOC) i Màster en Societat de la Informació i el Coneixement
(UOC).
INSCRIPCIÓ GRATUÏTA, a la Cambra de Comerç de Valls al telèfon 977 600 909 o bé per correu
electrònic a valls@cambravalls.com.
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