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Missió
Donar suport a la recerca de feina en totes les seves vessants.

Descripció
És un servei que es presta a l’Oficina Jove del Tarragonès, mitjançant el qual es dona suport per fer
el currículum o la carta de presentació, preparar l'entrevista de feina, inscriure's a la borsa de treball
municipal o prestar suport per inscriure's a ofertes de treball de la xarxa, entre d'altres. També es
fan sessions formatives grupals de foment de l'ocupació. Així mateix, hi ha disponible un recull
d'ofertes de feina per a les persones usuàries, actualitzades setmanalment.
A més de la població jove, també s'hi poden adreçar familiars, persones properes als joves
immersos en els processos de cerca de feina o professionals que treballin amb joves.
Aquest servei es porta a terme de manera presencial. Tot i això, es pot adaptar a atenció en línia, en
cas necessari, tenint en compte que sempre cal mantenir un mínim d'atenció presencial, si és
possible, per atendre les persones que no tenen accés a mitjans digitals.

Beneficiaris
Persones joves de 16 a 35 anys.

Web
- Oficina jove del Tarragonès

Unitat/s responsable/s
Joventut i Cooperació

Catàleg de serveis

Adreces Electròniques

tarragones@oficinajove.cat

Telèfon

977 25 18 73

Horari d'atenció

Horari habitual<br /> -Matí<br /> Dimarts a dijous: de 9 h a 14 h<br /> Divendres: de 9 h a 13
h<br /> -Tarda<br /> Dimarts i dijous: de 16.30 h a 19 h<br /> <br /> Horari d’estiu<br /> de
dimarts a divendres de 9 h a 14 h<br /> Juliol i setembre<br /> <br /> Horari especial per
mesures Covid-19<br /> Atenció en línia: dilluns, de 9 a 13 h; i dimarts, de 16.30 a 19 h<br />
Atenció presencial: dimarts a divendres, de 9 a 13 h

