
Ets un professional en cerca activa de feina? 

T’interessaria conèixer tots els recursos al teu 

abast per a reorientar la teva carrera laboral? 

Vols més informació sobre possibilitats de millo-

ra professional a nivell europeu i internacional? 

Amb aquesta jornada—taller, organitzada pel 

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) i 

el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC),         

pretenem aportar eines i respostes als professi-

onals del medi ambient que actualment estiguin 

cercant noves oportunitats d’ocupació. 

Programa 

11 – 11.10 h Benvinguda. A càrrec de representants del COAMB i el SOC. 

11.10 – 11.50 h Eines per accedir a noves oportunitats laborals. 

· Eines del SOC (serveis d’orientació, programes de suport en el mercat laboral euro-

peu (projectes i convocatòries), eines per a la internacionalització).  Ponent: Jose Luís 

Gredilla (SOC). 

· Eines del COAMB (serveis per a l’Ocupació (Borsa de Treball, Borses professionals, 

XAEEC, servei d’orientació), formació continuada, grups de treball i comissions temàti-

ques). Ponent: Maria Siuraneta (COAMB). 

11.50 – 12 h Preguntes i resolució de dubtes. 

12.00 – 13.30 h Taller “Reciclatge professional en el sector ambiental”. 

· Noves dinàmiques en el mercat laboral ambiental i sectors emergents.                     

Ponent: Miquel Carrión (ambientòleg i responsable de Polítiques Actives d’Ocupació al 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya).  

· Canviar de sector? Actituds i consells per a professionals del medi ambient des de la 

experiència sobre el terreny. Ponent: Marc Fernàndez (ambientòleg i emprenedor, 

director de Innio Biz). 

  
 
 

Informació pràctica 

On 

Seu del Servei Públic    
d’Ocupació de Catalunya.  
Carrer de  Llull, 297-307. 
Barcelona. 
    
Com arribar: 

Metro (L4 “Selva de Mar”). 

Tram (T4, “El Maresme” o 

“Fluvià”). 

 

 

Quan 

Dimarts, 24 de novembre 

Horari: de 11 a 13:30 h. 

 

 

 

 

 

Per a més informació o  

dubtes, contacteu amb: 

coamb@coamb.cat. 

Eviteu imprimir aquest fulletó si no és estrictament necessari. Si ho feu, trieu paper reutilitzat o paper 100% reciclat post-consum i blan-

quejat sense clor (TCF). D'aquesta manera estalviareu aigua, energia i recursos forestals. 

Dimarts 24 de novembre de 2015, Barcelona Taller gratuït 

RECICLA’T! 

Organitzen: 

INSCRIPCIONS 

Taller de recursos per a la ocupació per a professionals del medi 

https://docs.google.com/forms/d/1yO27iDxsDQxirhIfum4r8FpWBcy1tCQ-2JZyqtClsfo/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1yO27iDxsDQxirhIfum4r8FpWBcy1tCQ-2JZyqtClsfo/viewform
https://www.google.es/maps/place/Servei+D'Ocupacio+de+Catalunya+Soc/@41.406328,2.2089835,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x70abda99b1644a53

