
MÀRQUETING EN LA
 RECERCA DE FEINA

 
Millora la teva candidatura amb estratègies del món de
la venda.

 

Fes sobresortirel teu perfil
professional

 Com utilitzar tècniques de
 

màrqueting per "vendre't"
 

En el procés de recerca de feina hi ha moments on
 la teva candidatura és molt visible, però hi ha

 d’altres moments on es perd presència
 

menys
 VISIBLE

 

Quan el teu CV interessa
 a qui fa la selecció

 

més
 VISIBLE

 

Quan realitzes una 
entrevista de feina

 

Quan et convoquen per
 a un procés concret

 

Quan hi ha un gran nombre de
CV, aparentment iguals

 

Quan al final del dia aquesta
 persona ha conduït un gran

nombre d'entrevistes
 

Quan la persona seleccionadora
 fa una lectura ràpida dels

diferents perfils
 

Estructura el teu discurs
 

L’ordre és important: primer allò que et mou, després les
competències i finalment la professió, experiència i funcions

 

Defineix la teva marca personal
 

Quan expliquis qui ets, què fas i com ho fas, fes-ho de manera
sintètica, clara i atractiva

 

Repassa els assoliments, els valors aportats i els rols
de la teva trajectòria professional.

  
Enumera interessos i habilitats: allò que se’t dóna
realment bé, el que valoren de tu, etc.

  
Reflexiona sobre la teva personalitat: com et
defineixes i com ho fa el teu entorn.

  

Pren nota
 

Passos per millorar la teva candidatura
 

Per què ho fas?
 Valors i visió

 

Com ho fas?
 Competències

 

Què fas?
 Professió, funcions i experiència

 

Utiliza eines del màrqueting
 

Existeixen nombroses utilitats del màrqueting que et
serviran per "vendre't"

 

Et permet diferenciar-te.
  

Deixa clar el teu valor afegit dins l’empresa.
  

Missatge curt, atractiu i original.
  

T’ajuden a difondre el teu perfil i candidatura.
 

Eines bàsiques...
 

CV
  

CARTA
  

ELEVATOR PITCH
  

XARXES
 

Útil per localitzar-te.
  

Explica molt del teu perfil.
  

Imatge visual que reforça la teva marca personal.
  

Resumeix en una frase allò que ofereixes.
 

i a més a més...
 

TARGETA
  

WEB
  

LOGOTIP
  

LEMA
 

Les veus expertes recomanen:
 

Estigues al dia, actualitzant els teus coneixements i mostrant-ho
mitjançant les eines de presentació a l'empresa i el teu perfil a les xarxes.

  
Investiga:  cerca perfils similars al teu i aprèn d'ells. Què fan bé? Millora la
teva identitat digital.

  
Contacta via xarxes socials amb les persones que coneixes, comparteix
informació i agraeix l'intercanvi.

 

El procés de recerca de feina
 

T'AGRADARIA APROFUNDIR-HI MÉS?
 

Tens un minut per convèncer (vídeo)
 

Xarxes socials i recerca de feina
 

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/images/cat/210_Proces_recerca_Cat_tcm9-49866.pdf
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/images/cat/215_xarxes_socials_recerca_Cat_tcm9-49881.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iJ4L_cEkRSM&list=PLA93759859B2D753F&index=15

