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PRESENTACIÓ

Laura

Maria
TÈCNICA D’ORIENTACIÓ SOCIOJUVENIL A
L’OFICINA JOVE DEL VALLÈS ORIENTAL
671 600 189
treball2.vallesoriental@oficinajove.cat

Punts d'actuació:
Caldes de Montbui: Espai Jove El Toc.
Dimarts tarda de 16 a 20h quinzenalment. Amb cita.
Tel. 674 32 35 78 | Mail: eltoc@caldesdemontbui.cat

TÈCNICA D’ORIENTACIÓ SOCIOJUVENIL A
L’OFICINA JOVE DEL VALLÈS ORIENTAL
671 600 183
treball.vallesoriental@oficinajove.cat

Punts d'actuació:
Granollers: GRA equipament juvenil.
Matí de 9h a 13h i dilluns tarda de 16h -20h. Amb
cita prèvia.

IG: @eltoc.

IG: @grajove

La Llagosta: Centre Cultural Can Pelegrí.

Sant Celoni: Sax Sala.

Dimarts tada de 16 a 20h quinzenalment. Amb cita.
IG: @joventut_ajuntament_llagosta

Dimecres tarda 16h a 20h, quinzenalment. Amb cita
prèvia a través de Servei Local d’Ocupació (SLO).

La Garriga: La Torre del Fanal.

Parets del Vallès: Casal Joves Cal Jardiner.

Dijous tarda de 16 a 20h quinzenalment. Amb cita.
Tel. 610 16 92 97 | Mail: lgterritorijove@gmail.com
IG: @espaijovelg

Amb cita prèvia.

Dimecres tarda 16h a 20h, quinzenalment.

Santa Eulàlia de Ronçana: Espai Jove La Taka.
Dijous tarda de 16 a 20h quinzenalment. Amb cita.
Mail: santaka.jove@gmail.com | IG: @santakajove
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SERVEIS

SERVEI D'INFORMACIÓ JUVENIL

Formació, educació, oci i lleure, vacances,
tramitació de carnets internacionals...
També pots trobar aquesta informació al
teu municipi.
Consulta on tens el Punt d'Informació Juvenil
més proper a l'apartat de municipis.

SERVEI DE TREBALL

Recerca activa de feina, ofertes de treball,
formació ocupacional i continua, com fer
un cv i superar una entrevista de feina,
tallers i xerrades formatives, acompanyament emocional durant el procés de
cerca de feina i durant tasques d'autoconeixement professional.
SERVEI DE MOBILITAT INTERNACIONAL

Orientació i assessorament personalitzat
en estades i experiències a l'estranger:
voluntariat internacional, treballar, fer
pràctiques o estudiar a l'estranger,
aprenentatge d'idiomes, viatges, projectes
europeus...
SERVEI D'ORIENTACIÓ ACADÈMICA

Informació i accés a estudis reglats i no
reglats, convalidacions, sortides professionals,
orientació
sobre
itineraris
acadèmics,
titulacions,
reorientació
acadèmica i professional, tallers i xerrades
formatives.
PROGRAMA REFERENTS D'OCUPACIÓ
JUVENIL

Programa d'acompanyament a joves
d'entre 16 i 29 anys en el seu procés de
transició del sistema educatiu al sistema
laboral
i/o
ocupacional,
a
través
d'atencions personalitzades en els àmbits
de l'educació i el treball.

L'OFICINA JOVE
DEL VALLÈS ORIENTAL (OJVO)
és un servei de la Direcció General de
Joventut de la Generalitat de Catalunya,
el qual es caracteritza per ser un espai
d'orientació, assessorament i/o acompanyament per als i a les joves del Vallès
Oriental,
on
trobaràs
informació
persona-litzada i especialitzada en els
següents serveis:

TALLERS

Joc de Rol "Anem per feina": taller de 2h
de durada on es simula un procés de
selecció, d'assessment center, on es duen a
terme diferents proves grupals i individuals.
Eines bàsiques per a la recerca de feina:
taller d'1h de durada, on s’expliquen els
diferents recursos necessaris per trobar
feina: el cv, la carta de presentació, els
canals de recerca de feina, etc.
Autoconeixement professional: taller enfocat a les necessitats de cada centre
educatiu. Es parla principalment de la
importancia
de
les
competencies
transversals en el món laboral actual.

TAULA DE SALUT JOVE VALLÈS
ORIENTAL

Formada per personal tècnic de la
comarca que participa en la col·laboració i
organització de les jornades anuals de
salut jove que, des de l'any 2011, s'han dut
a terme a la comarca.
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AGENDA

ES REALITZARAN PATIS ALS INSTITUTS DE LA
GARRIGA DE FORMA CONJUNTA AMB EL SLO
DATA: 26, 27 I 31 de Maig
HORA: 10:45 a 11:45h
LLOC: Instituts de La Garriga
Es realitzaran dinàmiques de temàtica laboral de forma conjunta
amb el SLO. Per a més informació posa't en contacte a través de:
treball2.vallesoriental@oficinajove.cat lgterritorijove@gmail.com

SESSIÓ INFORMATIVA DEL SERVEI
LABORAL AMB EL CFA DE LA LLAGOSTA
DATA: 18 de Maig
HORA: 18h
LLOC: Virtual
Sessió informativa amb joves de el CFA de la Llagosta
per donar informació sobre el servei laboral. Per més
informació treball2.vallesoriental@oficinajove.cat

JORNADA SOBRE TREBALLAR EN EL
LLEURE A GRANOLLERS
DATA: 17-19 de maig
HORA: Matí i tarda. A concretar.
LLOC: Zoom/Gra Jove, Granollers.

S'està organitzant una jornada sobre treballar en el
lleure a Granollers, no te la pots perdre. Per més
informació treballvallesoriental@oficinajove.cat.
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ACTUALITAT

PARTICIPACIÓ DIAGNOSI PLA
LOCAL DE JOVENTUT PARETS
DEL VALLÈS
El passat dimarts dia 4 de Maig, el Servei de Treball va participar
en la sessió de diagnosi del Pla de Local de Joventut de Parets
del Vallés.
Entre diferents agents del territori que estan en contacte amb
persones joves, es va analitzar i proposar accions de treball
transversal en temàtiques d'importància, com ocupació, salut,
lleure o eduació.
Entre tots i totes, i gràcies a la Montse Càrdenas, tècnica de
joventut, vam poder posar en comú opinions i establir línies de
treball conjunt.

L'OFICINA JOVE TREBALLA
AMB SLO DE LA GARRIGA
Des del servei de treball descentralitzat de l'Oficina
Jove del Vallès Oriental s'ha creat un catàleg conjunt
amb el SLO per oferir serveis a les persones joves, de
forma conjunta. A més de crear una fitxa de derivació.

LES TÈCNIQUES DEL SERVEI DE
TREBALL REBREM FORMACIÓ
EN ESTRANGERIA
Amb l'objectiu de complementar, i adquirir més
recursos com a professionals. Rebrem una formació
especifica en els aspectes procedimentals necessaris
per a desenvolupar un acompanyament adequat dins
els context judicial i administratiu en relació la Llei
d'estrangeria i així poder donar millor suport.
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BONES
PRÀCTIQUES

Es fa un total de 7 insercions laborals amb l'empresa de lleure
Rosa dels Vents.

S'activen les relacions entre el Servei de Treball i l'empresa Rosa dels Vents.
A partir de la confiança de l'empresa Rosa dels Vents, s'ha pogut fer una gestió de les ofertes
de feina i vacants que es necessitava cobrir per les cases de colònies del Vallés Oriental.
Les persones joves que usen el servei i tenen un perfil de monitor/a de lleure, han tingut
l'oportunitat de participar al procés de selecció. Així doncs, fins a un total de 7 joves
usuàris/es han passat a la formació final i han estat contractats i contractades.
Actualment les empreses estan en recerca activa de personal, i algunes amb qui
estem fent tasques d'intermediació, no arriben al web perquè són cobertes per joves
aquí les tecniques estem orientant. Us animem a posar-nos en contacte amb
nosaltres!
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Dimarts 18/05/2021

Dimecres 19/05/2021

Dijous 20/05/2021

Apunta't aqui:

https://bit.ly/33zMavq
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OFERTES DE FEINA

Consulta les ofertes de feina disponibles al web:
www.vallesjove.cat/ofertes/

Demana cita
Crea el teu perfil competencial
Registra't per poder gaudir de les ofertes

A més, podràs trobar la següent oferta:
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CONTACTA'NS!
Plaça de l’església, 8, Granollers. Tel. 938 42 66 84
Laura 671 600 183, treball.vallesoriental@oficinajove.cat
Maria 671 600 189 treball2.vallesoriental@oficinajove.cat

@ojvallesoriental
Oficina Jove del Vallès Oriental

