
  
 

 
 

 

PROXECTO “EMPREGANDO EN TERRA DE CELANOVA” 

Proxecto que se realizará durante todo o ano 2018, e vai dirixido a persoas desempregadas dos 
distntos Concellos que integran a Mancomunidade Terra de Celanova. O número de 
partcipantes no proxecto será de 85 persoas desempregadas. 

 
ACCIÓNS DO PROXECTO 

 

 

As persoas partcipantes no proxecto, poderán acceder durante todo o ano 2018, a un servizo 
especializado e totalmente individualizado que lles apoiarán e axudarán a Mellorar o seu perfl 
profesional,  deseñar  os  seus  currículos  e  adaptalos  a  ofertas,  ter  reunións  individuais  para 
adestramentos de entrevistas de traballo, defnir  ou deseñar  un plan de  acción para  o 
emprego, partcipar en accións de motvación e apoio para a procura de emprego etc.  

Doutra banda, terán á súa disposición un servizo de asesoramento integral para as persoas que 
decidan emprender unha actvidade empresarial (desde información e asesoramento de pasos 
para  consttuír  unha  empresa,  deseño  e  desenvolvemento  do  seu  plan  de  negocio,  liñas  de 
subvencións para o seu proxecto, etc.).  

 

 

Durante o programa realizaranse diversos cursos que serán expostos en función das 
necesidades que nos demanden os partcipantes. Neste sentdo, realizaranse cursos de 
idiomas,  de  informátca,  de  novas  tecnoloxías  (redes  sociais),  como  crear  unha  empresa,  e 
cursos específcos de operario de almacén, carretlla elevadora, operario de produción, auxiliar 
de limpeza, axudante de cociña, caixeiro- repoñedor, técnicas de venda, etc .  

Poderanse planifcar outras accións formatvas que demanden os partcipantes.  

 

 

Información, orientación e asesoramento para o emprego 

Formación  



  
 

 
 

 

Un  dos  obxectvos  principais  do  proxecto  é  conseguir  que  os/  as  partcipantes  consigan  un 
emprego  e  mellorar  o  seu  empregabilidade.  Para  iso,  o  equipo  do  proxecto  traballará  na 
procura de ofertas de emprego, en coñecer necesidades das empresas da zona en materia de 
contratación de persoal e formación, que trasladaremos ás persoas partcipantes no proxecto.  

Dentro do proxecto, traballaremos cos partcipantes para trasladarlles toda esta información, e 
adestrarlles para mellorar a súa procura de emprego e partcipar en entrevistas de selección. 
Haberá un equipo dedicado a esta actvidade para os partcipantes.  

Este proxecto será moi dinámico e actvo para a mellora do emprego e a empregabilidade, con 
numerosas actvidades e accións a realizar onde as persoas poderán partcipar segundo as súas 
necesidades.  

 

 

Gabinete de emprego 
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