T’ RIENTEM

Agència de Coŀlocació Autoritzada,
núm. 1000000107, atorgat pel
Sistema Nacional d’Ocupació,
mitjançant el Punt LABORA de la
Comunitat Valenciana

SERVEI
D’ORIENTACIÓ
LABORAL
ACOMPANYAMENT
INDIVIDUALITZAT
EINES I RECURSOS
D’OCUPACIÓ I
FORMACIÓ
ITINERARIS
PERSONALITZATS

Agència d’Ocupació i
Desenvolupament Local
C/ César Cataldo, 2 (Cambra Agrària)
Tel. 964 47 05 97
correu.aodl@ajuntamentdebenicarlo.org

QUÈ

SERVEI PUNT LABORA

ORIENTACIÓ LABORAL

Si ja estàs inscrit/a:

OFERIM?

Si no estàs inscrit/a al LABORA com a
demandant d’ocupació, et podem ajudar a
demanar cita prèvia

> T’ajudem a inscriure’t a l’Agència de
Col·locació.

> T’ajudem a fer la renovació de la teva
demanda d’ocupació

> T’assessorem sobre pautes per a aprendre
a fer un bon currículum, enfocat al mercat
laboral que més t’interessa.

> Consultem les ofertes d’ocupació i
t’ajudem a inscriure’t com a interessat/da.

> T’ajudem a redactar una carta de
presentació.
> T’acompanyem en la cerca de faena
mitjançant portals d’ocupació.
> T’ajudem a preparar una entrevista de
faena: busquem les eines i entrenem les
habilitats que et permetran afrontar-la.

ORIENTACIÓ FORMATIVA
> Quina formació et cal per al teu lloc de
faena?
> Quins recursos formatius hi ha a la nostra
zona?
> Com pots inscriure’t als cursos que
t’interessen?

ITINERARIS D’INSERCIÓ LABORAL
Mitjançant atenció i acompanyament
individual, accions grupals, formatives i
seguiment personalitzat, treballem per a
desenvolupar:
> Competències personals, com l’interés,
la motivació, la comunicació, el treball en
equip, l’organització...
> Competències professionals: definim
objectius professionals, coneixement del
mercat laboral, eines de cerca d’ocupació...
Tot, amb l’objectiu d’afavorir i facilitar l’accés
al mercat de treball.

> Pots consultar els cursos que es realitzaran.
> Pots imprimir els teus certificats:
d’inscripció, d’ocupacions sol·licitades, de
situació de la demanda.

QUI

POT ACCEDIR?
Totes aquelles persones que ho sol·liciten, ja
siga desocupades o en actiu, que busquen
acompanyament per a cercar feina o
formació.

COM

ACCEDIR?
Per al Servei d’Orientació Laboral, cal
demanar cita prèvia:
> Per telèfon, al 964 47 05 97
> Per correu electrònic, a
correu.aodl@benicarlo.org
Ens trobaràs al carrer de César Cataldo,
núm. 2 (Cambra Agrària) de Benicarló,
de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
Més informació:
www.benicarlo.org/aod/paod-main.php

