DESENROTLLA AMB ÈXIT LA TEUA MARCA PERSONAL
NÚM. d'hores: 6
Termini d'inscripció: des del 02/10/2018 fins al 18/10/2018 ambdós inclosos
Data d'inici: 19/10/2018
Data de fi: 26/10/2018
Horari: divendres 09:30 – 12:30
Ubicació: Menador Espai Cultural. Plaça de l'Hort dels Corders, 4, 12001 Castelló de la Plana.
Modalitat: Presencial
Dirigit a: Este taller està dirigit a totes aquelles persones que desitgen progressar en el seu
treball, que estiguen pensant realitzar una transició professional, que vullguen posicionar-se en el
seu sector i millorar la seua busca d'ocupació si estan en situació de desocupació.
Però també perquè qualsevol persona servici major partit a la seua vida, gestionant la
percepció que els altres tenen d'ella, començant per un mateix.
Requisits d'inscripció: No es requerix cap requisit especial de formació o experiència.
Selecció:

•

PER RIGORÓS ORDE DE REGISTRE DE SOL·LICITUD

•

TINDRAN PREFERÈNCIA LES PERSONES DESEMPLEADES.

Documentació a aportar:
•

Fotocòpia DNI o equivalents

•

Fotocòpia del DARDE

•

Fotocòpia de la Vida laboral

•

Instància per duplicat

Les sol·licituds es podran presentar en les següents dependències municipals: registre general de
l'Excm. Ajuntament de Castelló, plaça Major nº1, 12001 i en les Tinences d'alcaldia:
Districte Sud: C/ Ricardo Català, 7
Districte Nord: Primer vaig moldre, s/n
Districte Este: Av. Hnos. Bou, 27
Districte Oest: Plaça Llacunes de Ruidera, s/n - Mes Blau
Districte Grau: Passeig Bona Vista, 28
Per a qualsevol informació addicional o dubte relacionada amb el curs pot contactar a:
-961004787
-castellocrea.formacion@castello.es

Objectius:
Este Taller està dirigit a tots aquells professionals que desitgen progressar en el seu treball, que
estiguen pensant realitzar una transició professional o que vullguen posicionar-se en el seu sector
com a experts de referència.
Però també perquè qualsevol persona servici major partit a la seua vida, gestionant la percepció
que els altres tenen d'ella, començant per un mateix.
Continguts:
–Marca personal des d'una perspectiva estratègica.
–Desenrotllament de la marca personal com a avantatge competitiu
–Exercicis d'autoconeixement i reflexió: Els teus punts forts
–La gestió adequada i conscient de les percepcions dels altres.
–Construir l'èxit: Mostrar-se de manera distint, únic i irrepetible.

