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EMPRESES COL·LABORADORES
Una de les principals accions del nostre programa és la INTERMEDIACIÓ
AMB EMPRESES amb l'objectiu de donar a conèixer el nostre servei i possibilitar la
captació d'ofertes de treball, així d'acord de col·laboració que facilitin la inserció laboral
de les persones que participen en ORIENTA.
Des li any 2017 hem signat convenis de col·laboració amb les empreses que apareixen
més avall, moltes de les quals, compten assíduament amb la nostra cooperació en els
seus processos de selecció de personal, generant així, un canal directe de comunicació
entre les dues parts, que beneficiarà les persones usuàries en procés de recerca de feina.
EL NOSTRE SINCER AGRAÏMENT A TOTES ELLES PER CONFIAR EN EL
NOSTRE PROGRAMA
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CONSELLS PER A LA RECERCA D'OCUPACIÓ
¡Pren-t'ho de debò!
Buscar feina pot ser una de les accions
més importants de la teva vida, si ho
planifiques bé pot marcar un abans i
un després en el teu desenvolupament
professional i si ho planifiques malament o no ho planifiques, també pot
ser decisiu per al teu futur professional i personal, tingues en compte que
la teva vida laboral té una influència
determinant en gairebé tots els altres
àmbits de la teva vida, econòmic, social, d'oci, desenvolupament personal,
etc., així que, el primer que pots fer si
estàs buscant feina és prendre-t'ho
seriosament . Buscar feina no és qualsevol cosa, no et deixis portar per la

desil·lusió, l'apatia o les presses, no
permeteu que el teu ansietat et faci
prendre decisions equivocades. Planteja't la recerca de feina com la teva
feina, adquireix un compromís únicament amb tu i amb el teu futur, fes-te
conscient que el teu recerca de feina
és un conjunt de decisions i accions
que marcaran bona part de la teva
vida. Pots aprofitar aquesta situació
per canviar la teva rumb professional,
per especialitzar-te o per definir millor els teus objectius. És cert que en
ocasions la necessitat econòmica ens
empeny a acceptar treballs de supervivència, o que la desesperació i el
baix estat d'ànim fan que prenguem
decisions que no estan d'acord amb els

nostres valors. Pren-te la recerca de
feina com una oportunitat per replantejar la teva vida professional, una oportunitat de creixement que et pot servir
per millorar la teva vida. Sent sincers,
acceptar una feina de supervivència és
lícit i necessari en moltes ocasions, això
és inapel·lable, de fet és una bona decisió, però no cometes l'error de relaxar-te
amb aquest treball, no deixis a la recerca de feina i no et conformes amb la
mediocritat aconseguida. En aquest
punt la recerca de feina ha de continuar, pots seguir buscant ofertes, millorant la teva formació, fent contactes,
etc., en definitiva pots seguir invertint
en el teu futur.

¡Pren-t'ho de debò!
Centra't en un objectiu
Fes Networking
Utilitza els professionals
Forma't
Fes Voluntariat
Prepara les entrevistes
Confia en tu

Centra't en un objectiu
La pèrdua d'una feina és una oportunitat per enfocar, definir o rectificar la
nostra carrera professional, aprofita
aquesta ocasió per fer una reflexió
sincera, a què t'agradaria dedicar els
propers anys de la teva vida ?, pensa
si necessites formació, si tens el currículum adequat i traça un pla de treball que et porti a la consecució del
teu objectiu. No et desviïs d'ell, si tens
l'objectiu ben fixat i no et desvies, és
molt probable que puguis aconseguirho.

Fes networking
Aprofita la teva situació per donar utilitat a les teves xarxes socials, difon la
teva recerca de feina i el teu currículum
entre les teves amistats i familiars, fes
una llista de difusió en WhatsApp, publica el teu currículum a facebook, crea
un compte a Linkedin, aprofita les trobades amb antigues amistats per explicar-los la teva situació, comenta-als
pares i mares de l'escola dels teus petits, comenta-ho al gimnàs, etc. Lamentablement perdre una feina avui en dia
és una cosa normal, gairebé tothom
passa per aquesta situació en

algun moment, per tant no és una situació de la qual avergonyir-se, dóna-li tota
la difusió que puguis, tingues en compte
que la majoria de les contractacions es
segueixen realitzant a través de coneguts.

Utilitza els professionals
Inscriu-te en empreses de treball temporal, en portals d'ocupació virtuals i en
organismes oficials d'orientació laboral,
en definitiva recolza't i deixa't assessorar per persones que es dediquen a la
recerca de feina de manera professional.

Forma't
Potser el teu objectiu necessiti que et formis en alguna matèria tècnica, aprofita
aquest moment per fer-ho i si no és el cas,
sempre pots millorar les teves aptituds
transversals com idiomes o informàtica
per optimitzar el teu currículum i la teva
ocupabilitat.

Fes voluntariat
Una de les coses que més valoren les empreses és l'experiència i es pot donar el cas
que no comptem amb aquest requisit per
aconseguir el nostre objectiu, una bona
manera d'obtenir-la és a través d'un voluntariat, tingues en compte que el fet

que no et paguin per realitzar un treball
no li treu mèrit, és un exercici que et aportarà a més d'una vivència extraordinària,
experiència en un camp professional concret i millorarà la visió que de tu puguin
fer-se les empreses a l'haver ofert la teva
feina a una causa solidària.

Prepara les entrevistes
Anota a la teva agenda cada currículum
que presents per internet o presencialment, anota el nom de l'empresa i la persona de contacte, així quan et truquin per a
una entrevista de treball tindràs la preparació necessària perquè no t'agafi per sorpresa. Abans de l'entrevista busca infor-

mació de l'empresa per internet, busca
en les xarxes socials els perfils de la
persona que et va a entrevistar, calcula
el recorregut per no arribar tard, prepara les respostes que donaràs, pensa
en els teus punts forts i els teus punts a
millorar, fes-te les preguntes que tu li
faries a algú en la teva situació i contesta-, prepara la roba que et posaràs,
demana consell, s'observa el teu llenguatge corporal i relaxa't, si has preparat l'entrevista a consciència, relaxa't,
respira profundament i imagina en la
teva ment el procés. Després de l'entrevista analitza-, no et castiguis si no us
ha sortit com esperaves, aprèn dels
teus errors per no tornar a cometre'ls i
la propera vegada tot anirà millor.

Confia en tu

Conclusió

El normal és que si has decidit presentar la teva candidatura a
una oferta de treball és perquè et consideres preparat per exercir aquest treball, tens la formació, l'experiència requerida i és
molt probable que ja ho hagis fet anteriorment, així que, confia
en tu, saps fer-ho perquè ja ho has demostrat, o perquè tens la
formació necessària, no tinguis por, confia en tu, un contracte de
treball és un acord en el qual dues parts amb certes necessitats
es posen d'acord per cobrir-les, és a dir l'empresa et necessita a
tu tant com tu a ella, per tant si creus que pots cobrir les necessitats de l'empresa que ofereix la feina no hi ha motiu per no
confiar en tu, és normal tenir una mica de por o ansietat abans
d'enfrontar-nos a una nova situació, això ens prepara per afrontar-la amb la tensió necessària, però no permetis que aquesta
por o aquesta ansietat et paralitzin, no hi ha res a témer.

Esperem que aquests petits consells t'ajudin una mica en la
teva recerca de feina, resumint podem dir que per tenir èxit en
aquest objectiu són tan importants la actituds com les aptituds,
fes-te responsable de la teva situació, reflexiona, planifica, forma't, sigues constant, treballa en equip, utilitza la teva creativitat, domina les teves pors i confia en tu.
I persevera, no et deixis portar per la desil·lusió, no és fàcil trobar feina, has d'estar assumir les decepcions, el rebuig, aprofitaho per millorar, perquè si tens clar el teu objectiu i el camí que
has de seguir per aconseguir-ho, tard o d'hora ho aconseguiràs,
però sobretot mai et rendeixis, tu saps que pots.

RECURSOS BÀSICS PER A LA RECERCA D'OCUPACIÓ
Alta a SOIB com a demandant d'ocupació
És el primer pas per
accedir a tots els recursos públics disponibles.

Consulta al SEPE

Alta a PALMA ACTIVA

Informa-te'n al Servei d'ocupació pública estatal si tens
dret a alguna prestació per desocupació.

La pàgina d'ocupació de
l'Ajuntament de Palma,
disposa de molts recursos
útils per a la teva recerca
de feina.

Orientació Laboral Programa ORIENTA d'USO:
Inscriu-te en un programa d'orientació laboral com el programa ORIENTA
d'USO recolza't i deixa't aconsellar per professionals de la recerca de feina.
ITINERARIS INTEGRALS
D’INSERCIÓ LABORAL

ORIENTA
Portals d'Ocupació
Biblioteques Públiques

Completa el teu currículum en els principals portals d'ocupació d'internet. Avui dia la majoria de
Un lloc tranquil on trebales ofertes apareixen publicades en ells.
llar concentrat en la teva
recerca de feina amb wifi i
llocs d'ordinador gratuïts.
Xarxes Socials
Puja el teu CV, aprofita les teves
xarxes socials per donar difusió a
la teva cerca d'ocupació entre els
teus familiars, amics i coneguts.
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TALLERS DE FORMACIÓ IMPARTITS A ORIENTA

ESTRATÈGIES PER A LA RECERCA D'OCUPACIÓ
La recerca de feina
sembla una tasca fàcil, però
la realitat és molt diferent,
buscar feina no és una tasca
senzilla i existeixen mètodes
i estratègies que hem de conèixer i podem aplicar en el
nostre procés, ja que poden
ajudar-nos i facilitar-nos en
gran mesura perquè el procés
no s'allargui en el temps i
tingui els resultats més
òptims esperables.

L'objectiu de l'Taller
d'Estratègies per a la Recerca
d'Ocupació és conèixer en què
consisteixen les diferents estratègies utilitzades en
Orientació Laboral, i la seva
aplicació per millorar i ampliar les possibilitats d'inserció de forma més eficient,
conscient, autònoma i segura,
amb la finalitat de obtenir
una ocupació a mitjà i llarg
termini.

DIARI D'OCUPACIÓ
Una vegada que coneixem les principals estratègies per a la recerca de feina,
hem de dissenyar un pla per
dur-les a terme, també hem
de dissenyar un calendari i
un horari laboral que ens
permeti concentrar-nos en el
nostre objectiu de trobar una
feina.

Al taller sobre el diari
d'ocupació aprenem a elaborar la nostra estratègia personal per dur a terme tots els
passos i accions necessàries,
que ens van a conduir a la
consecució del nostre objectiu
de trobar una feina de manera lògica i ordenada.

ENTREVISTA DE TREBALL
Acudir una entrevista
de treball per a cobrir una
oferta laboral pot ser una situació estressant. Controlar
el nostre nivell d'ansietat,
oferir una bona imatge i per
descomptat aconseguir ser la
persona escollida per al lloc,
no és una cosa que depengui
de forma exclusiva de la nos-

tra personalitat o de la nostra experiència.
L'objectiu del taller
d'entrevista de treball és donar a conèixer a les persones
usuàries de el programa
Orienta les estratègies per
afrontar amb èxit les seves
entrevistes de treball.
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EL MEU PROJECTE DE VIDA
De vegades, quan una
persona desocupada acudeix
a un servei d'Orientació Laboral perquè no aconsegueix
trobar feina, ens trobem amb
persones que mai ha definit
els seus objectius vitals, no
només a nivell laboral o de
desenvolupament professional, sinó a tots els nivells,
familiar , social, acadèmic,
d'oci i per descomptat laboral
i de desenvolupament personal.
Al taller el meu pro-

jecte de vida, ajudem als nostres usuaris a prendre consciència de la seva situació
personal, dels seus interessos, a prendre decisions,
fixar-se objectius, a escollir
en funció de les seves preferències i capacitats, a planificar i portar a terme les accions necessàries per aconseguir dur a terme amb èxit els
seus objectius personals i
professionals, fent-se amos de
la seva pròpia vida.

EMPODERAMENT PER L'OCUPACIÓ
Al taller d'empoderament per a l'ocupació aprenem estratègies, actituds i
maneres per no caure en l'apatia o en la desesperança i
mantenir alta la nostra autoestima quan ens enfrontem a
una situació d'atur especialment de llarga durada.

La desocupació genera reaccions negatives en les persones que el viuen, sobretot si
es perllonga en el temps. El
sentiment de rebuig i la sensació d'estar aïllat / a de la
societat, a més de la necessitat econòmica de trobar feina,
fan mossa en les persones
sense ocupació.

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DEL TEMPS
Tenint en compte que
la recerca de feina és la nostra feina quan estem en situació d'atur, és molt important una correcta gestió i
aprofitament de el temps que
dedicarem a les diferents accions destinades a aconseguir
el nostre objectiu.

Al taller

de planificació
i gestió de el temps per a la
recerca de feina, aprenem a
definir els nostres objectius
generals en objectius concrets, a planificar un horari i
un calendari per a la seva
consecució i altres accions per
a una millor gestió de el
temps.
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DRETS I DEURES LABORALS
A més de la estratègies, accions, mètodes i actituds pròpies de la recerca de
feina, és important que les
persones treballadores coneguin tant les seves obligacions com els seus drets laborals
Al taller drets i deures
laborals abordem les principals qüestions relatives als
drets de les persones treballadores, com la composició

d'una nòmina, els drets relatius a retribucions, vacances,
baixes, reclamacions, el dret
a vaga, etc i de la mateixa
manera s'aborden els deures
que les persones treballadores han d'observar en la seva
relació laboral, com el compliment de les seves funcions, el
compliment de l'horari laboral, la contribució a la productivitat de l'empresa, etc.

IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE HOMES I
DONES
Per primera vegada en
la nostra història la societat
en el seu conjunt comença a
prendre consciència de les
gravíssimes diferències en
drets i obligacions que tradicionalment han existit entre
homes i dones i el tracte discriminatori que han patit les
dones en tots els àmbits de la
vida, és clar també en els
àmbits acadèmic i laboral, pel
simple fet de ser dones.
Al Taller Igualtat d'Oportunitats entre homes i dones abordem totes aquestes
diferències, perquè les perso-

nes participants prenguin
consciència de la realitat de
la situació, fent-los partícips
de l'compromís adquirit des
del programa Orienta d'USO
per contribuir d'una manera
activa i compromesa, a revertir aquesta situació injusta
que suposa un dels majors
endarreriments de la nostra
societat i que, a poc a poc i
amb molt esforç comença a
donar resultats, tot i que encara queda un llarg camí per
recórrer
per
aconseguir
l'autèntic objectiu d'igualtat.
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CASOS D'ÈXIT DEL PROGRAMA ORIENTA

Mitjançant el programa Orienta Jesús va començar un programa mixt de formació i ocupació amb Certificació Professional de SOIB + 30 com Peó Forestal.
"Gràcies a l'equip de Orienta vaig aprendre a no perdre la fe en els
moments en què em venia a baix i a no deixar de treballar en buscar
feina. Després de la meva experiència jo recomanaria a tothom que es
recolzin en professionals per a la seva recerca de feina, sempre és més
fàcil trobar la sortida amb ajuda que només ".

El meu nom és Victoria. Sóc una dona transsexual.
Vull explicar el meu cas per animar a altres dones en la meva situació a participar en aquest tipus de serveis d'orientació i inserció laboral ja que ens
donen suport i faciliten tota la informació i els recursos necessaris per aconseguir
una feina.
Des que vaig iniciar la meva participació en ORIENTA,
ja fa 2 anys, he aconseguit 4 certificats de professionalitat, dues
de el sector neteja (com a cambrera de pisos i com neteja de superfícies comercials) i dos, orientats a l'estètica i perruqueria
(cursant a la actualitat), que és l'àmbit on m'agradaria desenvolupar el meu futur professional.
Em sento feliç i agraïda d'haver rebut l'orientació i
atenció tan amable i personalitzada per part de l'equip tècnic
de ORIENTA.
Sempre hi ha una sortida i amb esforç i tenacitat tot es pot aconseguir ... estic desitjant acabar la meva formació com a perruquera per començar a treballar en
aquest sector que tant m'apassiona.
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DADES D'EMPLEO EN BALEARS 2019
L'enquesta de Població Activa
(EPA) del tercer trimestre del any
reflecteix una taxa d'atur del
8,2%, sent la més baixa de l'any
en comparació amb els trimestres
anteriors, -3,9% punt percentuals
amb respec a Juny i -8.9% amb respect a març.
Pel que fa a el nombre total de persones aturades a les Illes Balears
per aquest trimestre s'ha obtingut
una xifra de 55 milers de persones.
D'altra banda, la taxa d'atur juvenil
es situa aquest trimestre en 21,99%,
el que suposa una variació de -11,47
punts percentuals respecte a el per- Gràfic de l'evolució de les xifras d'atur a les Illes
íode anterior.
Balears durant els tres primers trimestres del l'any, juntament amb el desglossament d'aquestes
dades per a dones i homes.

Pel que fa al percentatge de llars
ambs tots els seus membres en atur
és de 3,99%, percentatge que també ha
descendit en –1,43 punts en comparació
amb el període anterior.
També s'ha experimentat un descens
en la taxa d'atur femení, que en el
tercer trimestre del l'any ha estat de
8,35% y ha baixat un total de –7,11%
punts fins Juny d'aquest mateix any.

De tots els contractes que s'han signad en
l'últim trimestre a les Illes Balears, 11,7 milers de contractes són fixos y
23 milers de contractes temporals.
Pel que fa al tipus de jornada, de l'ocupació creada en l'últim trimestre a les
Illes Balears les persones treballadores a TEMPS COMPLET van variar en 29,9 milers
de persones (Un 5,83% en relació a el període anterior), mentre que l'ocupació a TEMPS
PARCIAL va canviar un 16,82%, en 11,1 milers de persones.
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Dades a nivell estatal y per CC.AA

Les persones aturades al tercer trimestre del 2019, segons l'EPA estatal, puja a l'13,9%,
manera que supera en 5,7 punts el percentatge de Balears.

de

Si desglossem la taxa d'atur per comunitats autònomes els percentatges més alts en aquest tercer trimestre es registren en Malilla, Ceuta y Andalusia, les quals es troben molt per sobre de la
mitjana estatal. Balears és actualment la comunitat autònoma amb la taxa més baixa
d'atur, juntamen amb Navarra.
Pel que fa a l'ocupació juvenil (menors de 25 anys), la nostra comunitat autónoma també ostenta
la millor xifra amb un 22,0% d'atur, seguida de Catalunya (23,7%), i de Castella i Lleó (25,8%).
A la cua d'aquest listat es troben Melilla (66,7%) i Ceuta (54,4%).
Si analitzem les xifres de persones aturades per sexe, la comunitat autònoma amb la taxa d'atur femenina més baixa és La Rioja (8,1%), seguida de les Balears (8,4%), i de Cantàbria (9,4%).
Les CC.AA on la desocuapció de les dones té els pics més tornen a ser Melilla (36,8%) y Ceuta

DADES PER SECTOR LABORAL
Les professions amb major
nombre de contratacions a les
Illes Balears durant
aquest any han estat eles
sigüents: cambreres/us
(41.511 contractes), personal de netjada d'oficinas,
hotels i altres establiments
similars (33.116 contractes) i

personal de botigues y magatzems (22.432 contracts).

Experts / es en RR.HH i formadors / es,
Preparador / a de comandes,

D'a´tra banda, les ocupacions amb una demanda cada vegada més crecixent
en Espanya son els sigüents: Informàtica i xarxes
socials

Teleoperador / a,
Analista de dades, big data,
Matemàtiques / es,
Turisme,
Manteniment (i m. Eòlic)
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ORIENTA
ITINERARIS INTEGRALS D'INSERCIÓ LABORAL
Mitjançant el programa
ORIENTA, des de l'any 2017, vam desenvolupar ITINERARIS INTEGRALS
D'INSERCIÓ LABORAL, gràcies a la
participació de SOIB i el cofinançament
de l'FONS SOCIAL EUROPEU, tenint
com a finalitat l'atenció integral de persones desocupades i la seva inserció laboral.
COM HO FEM?
Mitjançant la implementació de
tutories individuals, tallers grupals
transversals (habilitats socials prelaborals, conducta assertiva i autoestima, empoderament, gestió de les
emocions en el procés de recerca de feina, drets i deures laborals, etc.), tutories personalitzades d'entrenament tecnològic orientades a la inserció laboral
(TET), maneig eficient d'eines bàsiques
per a la recerca de feina (C.Vitae, cartes
de presentació, diari d'ocupació, etc.),
reforç de competències clau, actituds, de
la millora de l'perfil professional, etc.
Realitzem també Intermediació amb
empreses per tal de possibilitar de forma més eficaç i ràpida, la inserció en el
mercat de treball de les persones que
participen en el nostre programa.
Si estàs en situació d'atur o en millora
d'ocupació i inscrit / a al SOIB participa
a ORIENTA.
orienta@usoib.es
Tfno: 971 27 79 14
DEMANA CITA
Coordinadora:
Raquel Hernández Adrián
Téc. Inserció:
Roberto Esteban Carrascón
Irene Costas Arcenegui

