
                                                                               
 

PROTOCOL de participació a la Jornada d’Oportunitats Laborals 2023 (JOL) 
 

La Jornada d’Oportunitats Laborals ofereix un espai d'intermediació amb l’objectiu de 
posar en contacte les persones que busquen feina, o volen millorar-la, amb les 
empreses que busquen personal. 
 
 
1. Per inscriure’t a la jornada cal: 

• Estar en recerca de feina. 
• Estar en edat de treballar (16 anys o més). 
• Disposar de permís de treball. 

Procura que el teu Cv mostri correctament les teves dades, especialment aquelles que 
són un requisit per l’oferta de feina com pot ser mesos d’experiència en un lloc similar, 
idiomes, carnet de conduir, entre d’altres. 
El currículum és la primera imatge que té l’empresa de tu així que és important 
dedicar-hi temps i cuidar la seva imatge. Actualment podeu trobar diferents plantilles a 
Internet. Si voleu més informació contacteu amb el SOMI 972 61 18 20 

2. Amb la teva participació a la jornada consents la cessió de les teves dades perquè 
siguin utilitzades per als processos de selecció que encaixin amb el teu perfil el dia 
de la Jornada. El personal de l’Ipep queda autoritzat a comunicar les teves dades 
personals a les empreses que ofereixin feina que s’adeqüi al teu currículum vitae 
i/o carta de presentació. 

 
3.  Uns dies abans de la Jornada rebràs indicacions al teu correu electrònic amb el 

nombre d’entrevistes i la franja horària  la que t’hauràs de presentar el divendres 
17 de març, per poder entrevistar-te amb les empreses i optar a un lloc de treball. 

 
4.  El divendres 17 de març és el dia de les entrevistes de feina de curta durada i 

t’hauràs de presentar en les franges horàries indicades per cadascuna de les 
ofertes que t’has inscrit.   

 
 

5. Un cop finalitzada la jornada rebràs un correu per valorar la jornada de forma 
anònima. 

 
6.  En el cas que en el transcurs des de la teva inscripció fins el dia de les entrevistes 

et trobis que no hi podràs participar (perquè has trobat feina o qualsevol altre 
casuística), has d’avisar per correu electrònic al somi@palafrugell.cat o trucant al 
972 61 18 20 per tal que la teva vacant pugui ser utilitzada per altres persones que 
cerquen feina. 

 
7.  El fet de participar a la Jornada d’oportunitats laboral 2023 no implica 

necessàriament que s’aconsegueixi un lloc de treball.  

Si tens problemes per a inscriure’t i vols rebre assessorament, truca al telèfon 972 61 
18 20 o vine al carrer Tarongeta 27-31 de Palafrugell, de dilluns a divendres de 9  a 14 
h. 
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