XARXES SOCIALS I
RECERCA DE FEINA
Les xarxes socials professionals són espais virtuals de relació de professionals,
on s’intercanvia informació i es generen complicitats. Són eines que aporten
visibilitat, coneixements i contactes per potenciar la recerca de feina.
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EL TEU PERFIL

És un CV virtual que mostra qui ets
i què ofereixes com a professional
Escriu de forma clara i concreta, fugint de generalitats.
Tingues la informació sempre actualitzada. Afegeix les novetats.
Facilita referències i enllaços perquè puguin conèixer estades laborals, articles, projectes, etc.
Usa paraules clau perquè et puguin trobar en una cerca senzilla.
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LA TEVA XARXA
DE CONTACTES
La conformen tots els teus
contactes i allò que hi comparteixis
Connecta’t amb gent amb qui comparteixes professió i/o interessos.
Cada nou contacte que afegeixes t’aporta la seva xarxa.
Els contactes han de ser de qualitat, rellevants per a tu.
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LA GESTIÓ DEL
CONEIXEMENT

La teva xarxa és un lloc on
compartir informació i coneixement

Allò que comparteixis ha d’estar relacionat amb el teu perfil professional.
Has de mantenir activa la teva xarxa: comparteix, aporta i rep informació.
Comença amb un ritme baix de participació i vés incrementant-lo.
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Les veus expertes recomanen:
Marca't una estratègia per trobar feina, definint el paper que ha de
jugar la teva xarxa professional.
Centra't en una xarxa: més val gestionar bé un perfil que no pas tenirne tres en diferents xarxes.
No tot és Internet! Participa i/o promou trobades presencials amb els
teus contactes. Enfortiràs la relació.
Dedica temps i sigues constant. Participar activament és clau per
obtenir resultats.
No tinguis pressa. Generalment, la xarxa dóna fruits a llarg termini.

T'AGRADARIA APROFUNDIR-HI MÉS?
Màrqueting en la recerca de feina
Networking i xarxes socials
Tens un minut per convèncer (vídeo)

