Nota de premsa
Terrassa, 5 de maig de 2014

Baumann Oficina Jove proposa quatre xerrades
sobre treball al mes de maig
Aquesta tarda es parlarà sobre els oficis de bomber i agent forestal

L’Ajuntament de Terrassa, a través del servei de Joventut, organitza aquest mes de
maig quatre xerrades sobre treball a Baumann Oficina Jove. Amb aquestes activitats
es volen donar eines, informació i recursos als joves per tal que puguin conèixer
diferents opcions i sàpiguen per on començar en la recerca d’una feina, en una
època de l’any en què comencen a augmentar les contractacions de cara a l’estiu.
Les xerrades programades són les següents:

Els oficis de bomber i agent forestal (5 de maig)
Una consulta habitual a Baumann Oficina Jove és com ser bomber o agent forestal,
ja sigui professionalment o de manera voluntària. Per poder donar respostes
properes i en primera persona, s’ha convidat al bomber Xavi Casas i a l’agent
forestal Òscar Garcia, que explicaran en què consisteix la seva feina i tots els
requisits i passos a seguir per les persones interessades.

Treball a l’estranger per a persones en situació d’atur (21 de maig)
Treballar a l’estranger és cada cop més una alternativa per a molts joves. En
aquesta xerrada es facilitarà tota la informació necessària per aquells que estiguin
pensant en buscar feina a Europa: possibles beques per a aturats, consells i canals
de recerca, informació pràctica sobre la prestació d’atur, la targeta sanitària, etc.

Xerrada-Taller d’orientació: pistes per trobar feina d’estiu (27 i 29 de maig)
En aquesta activitat el personal de Foment de Terrassa informarà sobre els diferents
tipus de feina que es poden trobar a l’estiu i donarà assessorament sobre com fer un
currículum enfocat a aquest tipus de feina, normalment del sector serveis.
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Totes les activitats tindran lloc a la Casa Baumann a les 18.30h i són gratuïtes, però
per participar-hi cal inscripció prèvia a Baumann Oficina Jove, perquè l’aforament és
limitat. La inscripció es pot fer per telèfon (937848390) o presencialment (Av.
Jacquard, 1) de dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 16 a 19 h, i divendres de 9 a 14 h.
Una part important de les demandes d’informació i assessorament que arriben a
Baumann Oficina Jove són relatives a la recerca de feina. En alguns casos es tracta
d’estudiants que busquen feines a hores o en períodes de vacances, però també hi
ha una bona part que ja han acabat la seva formació i volen una ocupació estable.
Segons l’Enquesta de Població Activa del quart trimestre de 2013, la taxa d’atur
entre els 16 i els 29 anys se situa en el 37,4% a Catalunya, i arriba al 49,4% entre la
població de 16 a 24 anys. L’atur afecta més als homes, als trams d’edat més joves,
als estrangers i als que tenen un nivell formatiu inferior.
Més informació a www.casabaumann.cat
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