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DÒNA’T A CONEIXER AMB LINKEDIN
ABANS QUE SORGEIXI L'OFERTA DE
TREBALL.
Persones aturades que encara tinguin poc
desenvolupat el seu perfil o no estiguin
d'alta a la xarxa, que busquen feina o que
vulguin oferir els seus serveis per compte
propi a altres professionals i empreses
podent exposar el seu perfil les 24 hores del
dia els 365 dies de l'any.

CONTEXT

OBJECTIUS

El CV convencional no serà més que un
complement. No esperis l'oferta de feina,
ves a buscar-la utilitzant LinkedIn l'eina més
potent de les xarxes socials.

Preparar amb cura el perfil professional
d'aquesta xarxa de contactes, evitant
importants errors en la seva elaboració.

Els canvis tecnològics i les xarxes socials
faciliten enormement donar-se a conèixer
fins i tot abans que sorgeixi l'oferta de
treball.
Moltes empreses ja busquen als seus futurs
col·laboradors a través d'aquest nou mitjà
de reclutament.

NIVELLS

Reduir el temps de recerca de feina que
transcorre entre finalitzar un treball i trobar
un altre de nou (friccionalitat).
Gestionar correctament la xarxa de
contactes per expandir les nostres relacions
personals i professionals. aprofundint en la
filosofia del networking.
Construir la nostra marca personal i obtenir
la millor visibilitat davant els selectors de
rrhh sense intermediació laboral.

Inicial: sense perfil obert
Bàsic: amb perfil obert que disposi amb menys
de 150 contactes.
Progress: amb perfil obert que disposi de més
de 150 contactes.

Cercar ofertes de feina directament
mitjançant les ofertes publicades o
suggerides per la pròpia xarxa.

NO ESPERIS L'OFERTA DE FEINA, VES
A BUSCAR-LA AMB LINKEDIN.
Joves universitaris i/o de grau mig
recentment graduats i que vulguin trobar
feina i donar-se a conèixer més eficaçment,
posant en valor la seva trajectòria
acadèmica destacant-se per la utilització
dels factors claus en el seu perfil.

CONTEXT

OBJECTIUS

No esperis l'oferta de feina, ves a buscar-la
utilitzant LinkedIn, l'eina més potent de les
xarxes socials professionals

Gestionar correctament la xarxa de
contactes per expandir les nostres relacions
personals i professionals..

Per enfrontar-se al mercat laboral és
necessari saber gestionar les habilitats i
competències per adequar-se a les funcions
professionals pròpies de la formació rebuda.

Conèixer el llenguatge “no verbal” del
treball en xarxa, aprofundint en la filosofia
del networking.

El valor de les relacions a la feina és cada
vegada més evident entre les edats,
cultures i nivells professionals a tot arreu
del món.

NIVELLS
Inicial: sense perfil obert
Bàsic: amb perfil obert que disposi amb menys
de 150 contactes.
Progress: amb perfil obert que disposi de més
de 150 contactes.

NoûsCamins Formació

Pàgina 3

Construir la nostra marca personal i obtenir
la millor visibilitat davant els selectors de
rrhh sense intermediació laboral.
Buscar ofertes feina directament mitjançant
les ofertes publicades o suggerides per la
pròpia xarxa.

FES QUE LINKEDIN TREBALLI PER A
TU LES 24 HORES DEL DIA I ELS 365
DIES DE L'ANY.
Professionals i empreses interessats en
expandir la seva xarxa social de contactes i
generar més oportunitats de negoci, alhora
que vulguin també conèixer a altres
professionals amb uns mateixos interessos i
objectius podent exposar el seu perfil les 24
hores del dia I els 365 dies de l'any.

CONTEXT

OBJECTIUS

No no només cal diferenciar-se, sinó que cal
destacar les habilitats, l'experiència i el
talent en el teu camp.

Gestionar correctament la xarxa de
contactes per ampliar les nostres relacions
personals i professionals.

El valor de les relacions a la feina és cada
vegada més evident entre les edats,
cultures i nivells professionals a tot arreu
del món.

Conèixer el llenguatge “no verbal” del
treball en xarxa, aprofundint en la filosofia
del networking.
Reforçar la base de dades amb potencials
contactes-clients nacionals i sobretot
internacionals.

NIVELLS
Generar leads (vínculs) amb els clients per
facilitar expandir els negocis a diferents
nivells.

Inicial: sense perfil obert
Bàsic: amb perfil obert que disposi amb menys
de 150 contactes.
Progress: amb perfil obert que disposi de més
de 150 contactes.
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DOCENT
Vicenç López
Tècnic docent per a la Formació a l’Ocupació per CIFO-SOC i
Diplomat en Direcció i Gestió de Màrqueting d'ESADE. La
seva trajectòria professional s'ha desenvolupat en la gestió
empresarial, la funció comercial i la formació. Màster en
Direcció i Gestió d'empreses constructores a l’UPC.
Postgrau en Design Management per l’UPC. Actualment
exerceix la seva tasca professional com Andragog,
Facilitador i Docent a NoûsCamins Formació. Maratonià
popular.

MODALITAT
Presencial.

CONTINGUTS
 Identificar els diferents elements de la pàgina d'inici agrupats segons les eines
que contenen.
 Revisar l'estat de la configuració i privacitat existent, en particular els controls del
perfil i del compte.
 Repàs als diferents blocs de l'edició del perfil.
 Organització de la xarxa i recerca de contactes i gent que pots conèixer.
 Gestionar les invitacions, les sol·licituds i els missatges entrants.
 Familiarització amb les icones i amb el combo de notícies al dia en la pàgina
d'inici.
 Inserir una notícia (post) i contestar un missatge d'un contacte.
 Visualitzar com es produeixen les actualitzacions al correu electrònic.

DURADA
Nivell inicial. Monogràfic Express de 1 sessió de 4 hores.
Nivell Bàsic. Taller de 2 sessions de 3 hores de duració cadascuna.
Nivell Progress. Taller de 10 sessions de 1,5 hores de duració cadascuna.

RECURSOS, INSTAL·LACIONS, EQUIPS I MATERIALS
Les sessions es desenvoluparan en una
aula amb la capacitat adequada al
nombre d'assistents previst
En funció de la metodologia s'empraran
programes de presentació PowerPoint i/o
Prezi.
Projector per presentacions i pantalla.
Pissarra Velleda i paperògraf.
Connexió Internet o Wifi per al docent.

METODOLOGÍA
Proposem la utilització del paradigma d'aprenentatge, com un factor d'èxit basant-se
en la implicació dels participants i l’observació com una de les formes d’adquirir els
coneixements.
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"Un no pot negar els riscos ni preocuparse per ells, el que ha de fer és dotar-se
de les eines necessàries per superar-los"
Elisabeth Egea. Pedagoga.

www.nouscaminsformacio.com · vicenc@nouscaminsformacio.com

