CAMIÑO AO
EMPREGO
Durante a seguinte xornada,
poderemos ver de preto a
realidade da iniciativa xuvenil
emprendedora, falaremos dos
retos que supón e do importante
que é para promover proxectos
sostibles, apegados a Galicia.
Para percorreren este camiño
son precisos os valores que
aportan as competencias
emprendedoras que prepara á
xuventude neste entorno laboral
incerto.
A iniciativa, a asunción de riscos
ou traballar a confianza nun
mesmo son comportamentos
que facilitan a consecución
de traballo como empregados
ou na súa propia traxectoria
emprendedora.

22 de febreiro
Salón de Actos Fundación Paideia
Praza de María Pita, 17.
A Coruña
Aforo limitado, inscrición de balde na
web galiciacaminoemprendedor.gal

9.15-9.45

Entrega de acreditacións

12.00-12.45 Que valoran os que contratan?
Expertos en recursos humanos e
procesos de selección falarannos das
tendencias na contratación, das claves
nas que basean a súa escolla e que é
o que máis pesa para unha decisión
positiva.

9.45-10.00 Inauguración
		Covadonga Toca
		
Secretaria Xeral de Emprego
		
Consellería de Economía, Emprego e
		Industria
		
Xunta de Galicia

		María Parente – Talent attracion 		
		
Specialist en Softek

		Fundación Ronsel

		Victoria Mesa – Commercial Manager
		
en Randstad España

10.00-10.40 Actitude Emprendedora

		Montse Campos – Responsable de 		
		
RR.HH. en la Empresa Cofrico, S.L.

Os expertos falan das competencias
emprendedoras de David McClelland,
coñeceremos como melloran as
aptitudes de empregabilidade e o
público votará en directo as tres
competencias máis importantes por
medio da tecnoloxía.

12.45-13-30 Mocidade arriscada e
		aportando valor
Coñecerás historias reais da man dos
seus protagonistas. A superación de
chegar a outro país, a vontade do
retorno, o ámbito rural ou mesmo
mudar a seguridade dunha gran
empresa por un proxecto propio.
Acertos e errores con nomes e
apelidos.

		Sara Simón – Directora de Fundación
		
Youth Business Spain
		Marta Martínez – Responsable de 		
		
Formación e Emprego de Fundación
		Tomillo

Iago Radio – Paporroibo Tés e
Infusiones

10.45-11.30 Elixe e ponte a proba

Lara Prendes – Despensa 77

O equipo da Fundación Ronsel
fará un obradoiro dinámico para
traballar sobre os comportamentos
dunha competencia. Na acreditación
indicarase a dinámica asignada.

11.30-12.00 Pausa café
Tempo para intercambiar opinións
sobre as dinámicas do obradoiro e
networking.

Alejandra Montenegro – FisioAdvisor
Sara Pérez – Escola Galega de Teatro
Musical

13.30		

Clausura da xornada

		

Xunta de Galicia e Fundación Ronsel

