Que ès el mercat laboral?

Abans
Productivitat
Tasques manuals i màquines
Jerarquia
Treball Individual
Formació inicial
Estabilitat tecnològica

Ara
Canvis constants
Tasques d'informatització
Organització complexa
Treball en grup

Formació continua
Avanços tecnològics

Quin perfil de treballador/a busquen les empreses?

Motivat

Flexible

Polivalent

Amb formació
adequada al
lloc de treball

Coneixements
de noves
tecnologies

Amb ganes
d'apendre

Amb
tolerància al
fracàs

Iniciativa

Autònom

I les relacions Laborals, com són?

Diferents modalitats de contractació temporal

Una jornada més flexible i adaptada a les
necessitats de l'empresa

Coexistència de períodes d'ocupació i atur

On haurem de buscar feina?
Serveis a domicili
•increment de les empreses dedicades a tenir cura de persones, lliurament de menjars i altres
productes a domicili, serveis de companyia a casa, càtering o la cura d'animals domèstics i
plantes .

Comerços de proximitat
•distribuïdors d'entrepans, venda d'aliments precuinats i aliments exòtics, llibreries
especialitzades entre d’altres.

Ajuda a persones amb dificultats d'inserció
•com a conseqüència dels problemes originats a l’hora de trobar feina en la societat actual.

Tecnologies de la informació i comunicació
•els canvis constants a nivell tecnològic fan que es necessiti més personal en empreses
subministradores d'ordinadors, de telefonia mòbil , consultores de control de la informació i en
el sector.de la imatge .

Revaloració del Patrimoni cultural
• restauradors, arqueòlegs, tècnics de cultura, jardineria, reconstrucció edificis antics entre
d’altres.

Turisme i desenvolupament cultural local
•guies turístiques, senyalització d'itineraris i cases rurals.

Medi ambient
•tractament de residus, gestió de l'aigua, regulació i control de la contaminació.

Millores en l'habitatge
•empreses dedicades a la rehabilitació d'edificis, la construcció i la venda d'articles de bricolatge.

I actualment amb tot el que està passant…que hem de fer?
Inici de la
Pandèmia

Feines més
demandades
PERSONAL
sanitari
residències
supermercats
repartidors
vendes

Adaptació

agricola
neteja
magatzemadministratiu

Tothom s’haurà d’adaptar a la nova situació i per tant t’adrecem a la
nostra página web http://www.dinamitzaciolocallh.cat/ per si et podem ajudar
a l’hora de buscar feina.

