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CREUS QUE LA TEVA
EMPRESA POT
CONTRIBUIR AL PROGRÉS
ECONÒMIC I SOCIAL?
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VO LS AT RE UR E JOV ES TA LEN TS A LA TEV A EM PR ES A?
Des del projecte Go Talent! et podem ajudar:
nt que la teva empresa necessita
T'acompanyarem en la definició del tale
per a fidelitzar el Talent
T'ajudarem a elaborar un Pla d'Acollida
onsable de la selecció i acollida
T'oferirem capacitació per la persona resp
als joves talents
T'acompanyarem en el procés de mentoria
ació per a joves
T'informarem de les ajudes a la contract

DE FI NI R EL TA LE NT
QU IN TA LE NT
NE CE SS ITE S?

de
Treballarem plegats en la identificació
els
les competències que han de tenir
perfils que treballen a la teva empresa.
ies,
Definir un perfil laboral per competènc
de
et permetrà afinar més la recerca
talent i facilitarà l'encaix a l'empresa.

CE RC AR TA LEN T
CO M TR OB AR TA LEN T?
El Servei d'Ocupació de l'A
juntament de
Mataró és el servei de ref
erència en la
recerca de feina de la ciu
tat. Comptem
amb una àmplia base de
dades que ens
permet identificar dif
erents perfils
laborals.
Treballem en xarxa amb Te
cnoCampus i
els instituts de la ciutat, arr
ibant a nous
talents per descobrir.
Realitzarem conjuntamet
la selecció de
les persones candidates mé
s adients per
a la teva empresa.

TA ST A R TA LE N T
PO SA A PR OV A EL TA LE NT
Realitza un procés de mentoria per
tal
d'acollir el talent a la teva empre
sa,
d'aquesta forma fidelitzes el talent
.
Si creus que pot ser la persona
adequada per a la teva empresa,
posa a prova el seu talent amb un
procés de pràctiques.

FI TX A R TA LE N T
CO NT RA CT A!
Si creus que és la persona
adequada, contracta-la.
T'informare'm de quins ajuts per a
la contractació de persones joves hi
ha disponibles actualment

SI VOLS AMPLIAR INFORMACIÓ, POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES AL SEGÜENT CORREU:
GOTALENT@AJMATARO.CAT

