L’Ajuntament comunica que a partir de gener es fica en marxa l’Agència de
Desenvolupament Local a Favara.
L'OBJECTIU és FOMENTAR I PLANIFICAR LA RECERCA ACTIVA
D’OCUPACIÓ.
S'OFERIX SERVEI D’ORIENTACIÓ PER A L’OCUPACIÓ

en el qual,

mitjançant una ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA s’elabora un itinerari
personalitzat en què s'informa, s'orienta i s'aconsella una persona, en
situació de desocupació per millorar la seua ocupabilitat.

LES ACCIONS SÒN:
o Elaboració de currículums, de cartes de presentació, d’agenda de
recerca.
o Informació sobre processos de selecció, sobre mercat de treball,
sobre formació, sobre foment a la contractació, sobre GVA Jobs,
sobre el SERVEF, sobre auto-ocupació.
o L’entrevista de selecció.
o Recerca d’ocupació per Internet.
o Identificació d'alternatives professionals.
o Vies d’accés a l’ocupació.

Lloc: Dependències de l'Ajuntament.
Dia: Dilluns
Horari: de 9h a 14h

Per a més informació cal contactar amb l’Ajuntament.

Regidoria d'Ocupació
AJUNTAMENT DE FAVARA
N.I.F.: P-4612500-A
TEL: 961769002
FAX: 961769427
E-MAIL: favara@gva.es

www.favara.es

PLAÇA SANT ANTONI Nº 1
46614 – FAVARA
VALENCIA

El Ayuntamiento comunica que a partir de enero se pone en marcha la Agència de
Desenvolupament Local a Favara.
El OBJETIVO es FOMENTAR Y PLANIFICAR LA CERCA ACTIVA DE
OCUPACIÓN.

SE OFRECE SERVICIO Y DE ORIENTACIÓN PARA LA OCUPACIÓN en el
cual, mediante una ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA se elabora un itinerario
personalizado en la cual se informa, se orienta y se aconseja a una persona, en
situación de desempleo para mejorar su posibilidad de encontrar empleo.

LAS ACCIONES SON: Elaboración de currículums, de cartas de presentación, de
agenda de búsqueda, información sobre procesos de selección, sobre mercado
de trabajo, sobre formación, sobre fomento a la contratación, sobre GVA Jobs,
sobre el SERVEF, sobre auto-ocupación.

o La entrevista de selección.
o Búsqueda de ocupación por Internet.
o Identificación de alternativas profesionales.
o Vías de acceso a la ocupación.

Lugar: Dependencias del Ayuntamiento.
Día: Lunes
Horario: de 9h a 14h

Para más información hay que contactar con el Ayuntamiento.

Concejalía de Ocupación
AJUNTAMIENTO DE FAVARA

N.I.F.: P-4612500-A
TEL: 96 176 90 02
FAX: 96 176 94 27
E-MAIL: favara@gva.es

www.favara.es

PLAÇA SANT ANTONI Nº 1
46614 – FAVARA
VALENCIA

