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CURS PRÀCTIC DE RECERCA DE FEINA A LA XARXA. 

 

DESTINATARIS I PLACES 

• Titulats de la UdL  

• Persones en recerca o millora de feina vinculades a la UdL. 

• Places limitades. 

• L'acceptació és per rigorós ordre d'inscripció i amb preferència per als socis 

d'Alumni UdL. 

 

PREU I INSCRIPCIÓ:  

• Preu: Socis 5€ i no socis 25€. 

• Inscripció i matrícula: www.alumni.udl.cat 

 

PROFESSORAT 

Ignasi López. Enginyer Tècnic Industrial, Màster Marketing-UB, MBA-EADA. 
Professor de la URV en matèries relacionades amb identitat digital, reclutament a la 
xarxa, networking i gestió de contactes. 
 

OBJECTIUS 

Conéixer les possibilitats que ofereixen les xarxes socials per afavorir les relacions 

professionals i la recerca de feina (sobretot Linkedin). 

 

HORARI DEL CURS I LLOC 

• Durada: 6 hores. 

• Data: 26 i 28 de novembre de 2013. 

• Horari: 16:00 a 19:00 hores. 

• Lloc: Facultat de Dret i Economia (Campus de Cappont).  

 

CONTINGUTS 

BLOC 1: La feina a la xarxa 

La premsa tradicional és un canal Ineficient en costos i terminis davant 

internet, mitjà molt més àgil i directe que ha pres el relleu. Ara els candidats 

han de descobrir les noves plataformes de publicació d’ofertes per no 

perdre cap oportunitat. Cal estar presents a la xarxa per augmentar les 

possibilitats de trobar feina.  
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BLOC 2: La teva identitat digital  

Buscar feina és una feina, calen habilitats i competències noves en els 

entorns digitals. Quina és la informació que trobaran sobre nosaltres? 

Donem la imatge que volem? Com podem gestionar la nostra visibilitat 

digital?  

 

BLOC 3: El networking a les xarxes  

Segons alguns estudis només el 20% d’ofertes de treball són visibles, la 

resta es cobreixen sobretot per la gestió de contactes personals. Cal doncs 

estar atents A les noves possibilitats de fer networking actiu que ens ofereix 

internet a les xarxes socials professionals.  

 

METODOLOGIA 

Anàlisi de casos reals i d’èxit o fracàs per extreure les conclusions adequades entre 

tots els participants. S’utilitzaran casos reals que els participants hauran d'estudiar 

entre sessions per poder avaluar i debatre amb tot el grup. 

 

Col·laboren: 

 

  

 

 

 

 

 


