SERVEI PELS COL·LEGIATS

ASSESSORAMENT i ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
INDIVIDUALITZAT

Objectiu

A

ssessorar-te i recolzar-te en el teu desenvolupament professional, orientant-te pel que fa a
les opcions professionals a les quals pots accedir tant a curt, com a mig i llarg termini, en

funció de les teves motivacions, les teves aptituds, les teves competències i les oportunitats del
mercat laboral.
La demarcació de Girona del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya t’ofereix aquest
assessorament de la mà de Xavier Miguel psicòleg consultor de MGROUP empresa
especialitzada en recursos humans i en l’assessorament a directius i empreses familiars.
És un servei gratuït pels col·legiats que us oferim amb l’objectiu de ser útil per orientar la teva
trajectòria professional cap a una direcció o una altra o senzillament per saber si s’està en el camí
correcte.
Les entrevistes es realitzaran a les oficines de la Demarcació amb la consultora designada per MC
Asociados i tindran caràcter totalment confidencial entre l’enginyer i la consultora.

com sol·licitar el servei
Envia un correu electrònic a gerenciagirona@eic.cat o bé truca per telèfon a la Demarcació de
Girona 972 21 19 12 (Núria Valenzuela)

en quines àrees podem ajudar-te:

1

Interessos laborals: A partir del coneixement curricular, (formació i experiència), podem
orientar la teva carrera professional (llocs a ocupar, tipus d’empreses i sectors)

2

Desenvolupament professional: Informar-te mitjançant la tècnica del DAFO sobre les teves
fortaleses i debilitats en l’àmbit professional i rebre orientació de com potenciar-los o
millorar-los: (formació, revisió d’estratègies personals, trets de personalitat…).

3

Assessorament sobre situació del mercat: proporcionar-te dades sustentades en la nostra
experiència del dia a dia respecte a sectors a l’alça, sectors en crisi, activitats amb més futur
professional, forquilles salarials corresponents a un lloc de treball determinat, requisits
habitualment sol·licitats per la cobertura d'una determinada posició.

4

Assessorament sobre ofertes laborals/ promocions professionals: Adequació del teu
perfil a les vacants que t'interessen, com es poden negociar els termes d’un contracte, quan i
com sol·licitar una millora en les teves condicions de treball, com enfocar una possible
promoció professional.

5

Recerca activa d’ocupació: Com fer atractiu un historial professional, informar-te de quines
consultories estan especialitzades en el tipus de lloc de treball que et motiva, com contactar
amb elles, empreses a les quals pots presentar el teu currículum, webs d’ocupació, premsa.
En definitiva, dissenyar una estratègica eficient de recerca de noves oportunitats
professionals.

6

Preparació d’una entrevista de treball: Diuen els experts en comunicació, que només
disposem d’una oportunitat per crear una bona impressió. L’èxit d’una entrevista de treball es
basa en una bona preparació i en la gestió d’elements com: la presentació, quina és la
imatge idònia per a l’assistència a l’entrevista, el nostre llenguatge no verbal, l’argumentació
del nostre currículum, la resposta a preguntes claus,...

7

Mobilitat internacional: estem en el món de la globalitat i on les oportunitats professionals
poden estar a milers de km de distància. L’expatriació o la immigració a un destí
internacional comporta molts canvis i molts condicionants tan legals, com a professionals i
psicològics que s’han d’identificar i valorar. Orientació abans de prendre decisions de canvis
internacionals

MGroup
MGROUP: Consultoria especialitzada en: selecció de personal,

l’assessorament en la mobilitat

internacional de professionals i en la gestió dels RRHH. Empresa gironina amb col·laboradors a Barcelona,
Lleida, Madrid i Andorra.

