El Servei de Promoció Econòmica i Ocupació de l’Ajuntament de Sant Vicenç
de Castellet centralitza els serveis a les instal•lacions de l’Espai Impuls SVC.
Us atenem de dilluns a dijous de 8 del matí a 5 de la tarda i els divendres de 8
del matí a 4 de la tarda o bé al telèfon 93 222 71 30.
Actuem amb l’objectiu d’ajudar a generar oportunitats al municipi, reduir la
xifra de persones desocupades i potenciar la difusió del coneixement.
Organitzem en el marc de 40 Setmanes 40 Activitats, jornades de formació
setmanals, adreçades a persones aturades, emprenedors, empresaris i al
comerç.
Treballem a partir de tres àmbits. Ajuda a les persones en situació d’atur des
del servei d’ocupació municipal (SOM-HI), foment de la contractació i les
noves activitats emprenedores i assessorament a les empreses del municipi.
Comptarem amb els millors professionals experts en les matèries, amb
temàtiques que poden ser molt últils per als col.lectius esmentats i es
podran posar en comú les vostres reflexions i inquietuds.
En aquest programa recollim les activitats d'aquest tercer trimestre de
l'any. Us convidem a participar-hi.
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PROGRAMA

Dimecres 24 de juliol
Curs de Manipulació d'aliments
A càrrec de: Fundació EMI Horari: De 10:00 a 15:00 h.
Adquirir els coneixements necessaris sobre el que és un aliment, la seva correcta
manipulació, els mètodes més habituals de conservació i les malaties més
comunes que es poden produir per una incorrecta manipulació o conservació.
Conèixer les reglamentacions alimentàries i les noves tendències en higiene
alimentària. Els participants rebran al finalitzat el certificat de participació i el
carnet de Manipulació d'Aliments

AGOST

Dimarts 17 de setembre

Elevator pitch: Aprèn a vendre el teu projecte i a tu mateix en 30
segons.
A càrrec de: Marc Fernández.
Consultor sènior independent, amb més de 14 anys d'experiència en
estratègia i millora de negoci. Especialitzat en consolidació i creixement
d'empreses. Fundador d'INNIO, StartupDayBages, Grouin entre d'altres.
Horari: De 18.00 a 19.30 h.
Tens un projecte empresarial? Treballarem perquè siguis capaç d'elaborar un
discurs impactant i eficaç, que aconsegueixi diferenciar el teu producte/servei de
la competència, mitjançant una presentació amb clara visió comercial. Disposar
d’un discurs comercial ben après ens donarà moltes més opcions per poder oferir
els nostres productes/serveis com a professional davant de qualsevol situació,
d’una manera clara i atractiva.
Busques feina? O simplement vols millorar? Un discurs que ressalti els teus punts
forts i els faci diferents dels altres. En qualsevol situació hem de ser capaços de
vendre'ns a nosaltres mateixos.

Dijous 26 de setembre

Gestió de tasques E2P (eficaç, eficient i productiu).
A càrrec de: Fernando Artola.
Horari: De 10.30 a 11.30 h.
Enginyer informàtic i Post-grau en ADE. Professor de màrketing digital i
estratègia a ESIC i OBS. Fundador de Helppo ("Estratègia de negoci en el
canal digital")i Equips E2P (Eficaços, Eficients i Productius). Titulat en
metodologies àgils i lideratge àgil
Com treballa la teva ment i cos? Com generes un sistema de tasques de
confiança? Quina tasca hauria de fer ara mateix? "Reunitis", "reunions no
productives", "interrupcions", etcètera. Com perdre fàcilment el nostre temps.

SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

Inscripcions gratuïtes. Confirmar assistència al correu electrònic:
svc.promoeconomica@svc.cat
ocupacio@svc.cat

