Nota de premsa
Terrassa, 4 de març de 2014

L’Ajuntament de Terrassa i la UPC organitzen un
nou cicle de conferències per acostar la realitat
empresarial als estudiants universitaris
La primera sessió serà demà a les 11h l’Escola d’Enginyeria de Terrassa
L'Ajuntament de Terrassa i l’Escola d’Enginyeria de Terrassa han organitzat un nou
cicle de conferències "De la universitat a l’empresa” amb l’objectiu de promoure les
habilitats innovadores i emprenedores entre els estudiants universitaris i per a
apropar-los a la realitat empresarial que es trobaran un cop finalitzats els seus
estudis. Aquesta novena edició del cicle inclourà sis conferències entre els mesos de
març i maig. La primera tindrà lloc demà, 5 de març, a la Sala de Conferències de
l’Escola d’Enginyeria de Terrassa (c/ Colom, 1).
La ponència de demà porta per títol "L’entrevista de feina I: l’empresa i l’aspirant", i
anirà a càrrec de Laura Sarrión, tècnica de gestió del Servei d'Universitat i Societat
del Coneixement de l’Ajuntament de Terrassa. Hi ha prevista una segona sessió
dedicada a les entrevistes de feina, però sobre qüestions més pràctiques, per al
pròxim 12 de març. La resta de conferències tractaran sobre el paper de les xarxes
de contactes en la recerca de feina, les oportunitats laborals a Europa, el suport a
l’emprenedoria i la recerca de mercats.
Totes les sessions tindran lloc a la Sala de Conferències de la EET d’11 a 12h,
excepte la sessió “Networking professional i xarxes de contactes en la recerca de
feina”, l’horari de la qual serà de 11 a 13 hores.
Des de l’inici dels cicles de conferències “De la Universitat a l’Empresa”, l’any 2006,
s’hi han inscrit més de 500 estudiants universitaris

Adjuntem el calendari del cicle

terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

Calendari del Cicle “De la Universitat a l’empresa” 2014
Data
sessió

Títol

Entitat
Ponent
col·laboradora

Càrrec

Descripció

5/3/2014

L’entrevista
de feina I:
l’empresa i
l’aspirant

Ajuntament de
Terrassa *

Laura
Sarrión

Tècnica de
gestió

L’entrevista
de feina II:
qüestions
pràctiques

Ajuntament de
Terrassa*

Laura
Sarrión

Tècnica de
gestió

Enginyers/
enginyeres

Enginyers/
enginyeres

1. La descripció de llocs de treball
2. La selecció de personal
3. El Currículum Vitae
4. La carta de presentació
5. Com preparar l’entrevista de
feina
6. Tipus d’entrevista i estructura
7. Comunicació no verbal
8. Preguntes compromeses
9. L’entrevista per competències
10. Consells pràctics
1. Definició i utilitat de les xarxes
socials
2. Networking al 2.0
3. Pla d’acció
4. La meva xarxa
5. Errors freqüents i perills al 2.0

12/3/2014

* Entitat
organitzadora

* Entitat
organitzadora
Col·legi
d’Enginyers
Tècnics
Industrials de
Barcelona

19/3/2014

Networking
professional i
xarxes de
contactes en
la recerca de
feina

26/3/2014

EURES:
oportunitats
laborals a
l’Espai
Econòmic
Europeu

Servei
d’Ocupació de
Catalunya
(SOC) –
Generalitat de
Catalunya

Arsau
Assessors
Soy/Jose
Eures
Luis Gredilla Barcelona

1. Eines oficials de recerca de feina
2. Països amb més i millors ofertes
de treball
3. Lliure circulació de persones per
viure i treballar a l’EES

30/4/2014

UPC:
Universitat
Emprenedora

UPC INNOVA

Francesc
Xavier
Estaran

Responsable
de l’Àrea de
detecció
d’oportunitats
tecnològiques

7/5/2014

Tècniques
Low Cost per
a la recerca
de mercats

Tecnologika

Jordi
Castells

Adjunt a
Direcció

1. Principals serveis de
recolzament a l'emprenedoria comunitat UPC BarcelonaTech
(Programa Innova UPC).
2. Introducció al procés
emprenedor i pautes a seguir per
tal de fer realitat una idea de
negoci.
3. Recomanacions, exemples i
recursos addicionals.
4. Preguntes/dubtes.
1. El marketing en els projectes
tècnics. Per què i com?.
2. El marketing, més enllà dels
“nostres catàlegs” i de la “nostra
web”.
3. Estratègia de marketing i
estratègia d’empresa.
4. Tècniques Low Cost
d’Investigació de mercats.
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