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Acción 1: Orientación Persoalizada

O proceso de orientación levado a cabo
polos

técnicos

materializase

da
a

Bolsa

través

de
de

Emprego,
entrevistas

individuais baseadas nunha relación de
confidencialidade e colaboración mutua,
que posibilitan ao usuario o coñecemento
de novas competencias de autoorientación
laboral.

O seguemento individualizado de orientación, permitelle ó usuario:
 Definir os seus obxectivos profesionais.
 Coñecer os seus principais intereses e motivacións.
 Tomar conciencia do que as empresas e os profesionais requiren e ofrecen.
 Identificar as súas capacidades e limitacións a nivel laboral.
 Realizar un plan de acción para mellorar e conseguir os seus obxectivos.
 Estar ben enfocado en unha procura eficiente do seu emprego.
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Orientación Persoalizada

OBXECTIVOS

Promover

o

emprego

entre

as

persoas

desempregadas.
- Adecuar as destrezas, actitudes e recursos á oferta
de emprego real e mercado laboral actual.
- Realizar un seguemento, revisión e análise da
situación actual dos usuarios

 Orientación e direccionamento cara a inserción
tendo en conta ó perfil do usuario.
 Dotar de ferramentas, información e apoio xeral ás
persoas inmersas nestes procesos.


Seguemento individualizado de orientación;

permitelle ó usuario:

CARACTERÍSTICAS

i.

Definir os seus obxectivos profesionais.

ii.

Coñecer

XERAIS

os

seus

principais

intereses

y

motivacións.
iii.

Tomar conciencia do que as empresas e os
profesionais requiren e ofrecen.

iv.

Identificar as súas capacidades e limitacións
a nivel laboral.

v.

Realizar un Plan de Acción para mellorar e
conseguir os seus obxectivos.

vi.

Estar ben enfocado nunha procura eficiente
do seu emprego.

DESTINATARIOS

Persoas empadroadas no Concello do Porriño.
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FORMA DE ACCESO

Previa cita, achegándose ó centro, ou ben chamando ao
teléfono:

986

33

82

17,

o

a

través

www.porremprego.org.

EQUIPO

PREVISIÓN ANUAL

Técnicos en Orientación Laboral e Equipo Administrativo.

-

Máis de 2000 actualizacións.

-

500 altas novas.

Concello do Porriño.
FINANCIAMENTO

Xunta de Galicia.
Fondo Social Europeo.

