NOTA DE PREMSA
PRESS RELEASE
Comença a funcionar la 3a Llançadora
d’Ocupació de L’Hospitalet de Llobregat


20 persones en situació de desocupació amb edats compreses entres els 24 i
els 59 anys participen en la tercera llançadora d’ocupació de la ciutat per a
reactivar i optimitzar la seva cerca de treball amb noves tècniques i eines



Aquest programa d’orientació laboral, que finalitzarà la seva activitat a l’agost,
està impulsat per Fundació Santa María la Real, Fundació Telefónica i
l’Ajuntament de la ciutat, amb el cofinançament del Fons Social Europeu, dins
del programa operatiu POISES

L’Hospitalet de Llobregat, 14 de març de 2019.- La tercera Llançadora d’Ocupació de
L’Hospitalet de Llobregat està integrada per 20 persones aturades o desocupades (12
dones i 8 homes), amb edats compreses entre els 24 i els 59 anys, i amb diversos perfils
formatius: sense estudis, ESO, Formació Professional, Batxillerat i estudis universitaris.
Hi ha qui busca la seva primera feina i qui busca una nova oportunitat laboral després
d’anys d’experiència en diferents sectors, com administració, logística, hoteleria,
comunicació, atenció al client, electricitat, neteja, comerç, enginyeria, biologia o disseny
gràfic, entre altres.
Cultura col·laborativa
Mariana Reyna Ortega és la tècnica de Fundació Santa María la Real que ha realitzat el
procés de selecció i l’encarregada de gestionar la llançadora durant els pròxims cinc
mesos. Explica que és un grup heterogeni, amb experiències molt variades, la labor de les
quals és convertir-se en un equip i compartir un mateix objectiu: ajudar-se mútuament
per a millorar les seves habilitats professionals, emprendre una cerca de treball més
professional, proactiva i coordinada, per a comptar amb noves oportunitats laborals.
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“Volen trobar una feina. Per això, demanden orientació per a actualitzar els currículums,
millorar a les entrevistes de treball, ampliar les xarxes de contacte amb empreses i, en
definitiva, fer una nova cerca de feina”, especifica Mariana.
Què faran en la Llançadora?
A partir d’ara i durant els pròxims cinc mesos, es reuniran varies dies a la setmana en
locals cedits gratuïtament per l’Ajuntament de la ciutat. Realitzaran diverses activitats
per a optimitzar la seva cerca de feina: tallers d’autoconeixement i intel·ligència
emocional per a aprendre a fer un pla de cerca de treball i enfocar el seu objectiu:
actualització i modernització de currículums; simulacions d’entrevistes de treball i
processos de selecció grupal. A més a més, aprendran noves tècniques de comunicació,
màrqueting i marca personal; elaboraran un mapa d’ocupabilitat, realitzaran visites a
empreses i organitzaran trobades amb reclutadors per a assolir la seva inserció laboral.
Metodologia que funciona
“Tenim evidència que la metodologia desenvolupada per la Fundació Santa María la real
funciona. Una persona que entra en una llançadora surt molt diferent, amb un
creixement personal i professional, i coneixement de noves tècniques, que li aporten
major seguretat i confiança. Els resultats tant quantitatius com qualitatius ens motiven
a seguir apostant per aquest projecte de millorar de l’ocupabilitat”, destaca el director de
Relacions Institucionals de Fundació Telefónica, Joan Cruz.
Inscripció encara oberta
Encara que l’equip ja està configurat, la inscripció per aquesta llançadora continua oberta
amb l’objectiu de completar la reserva i cobrir possibles baixes que puguin sorgir durant
les primeres setmanes per la inserció laboral d’alguns participants o qualsevol altre
motivo. Les persones interessades poden omplir el formulari d’inscripció a la web del
programa (www.lanzaderasdeempleo.es), a l’Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
(carretera del Mig, 85-87) i a l’Oficina Jose – Casa dels Cargols (c/ Llobregat, 127-141) en
el següent horari d’atenció al públic: dilluns de 16 a 20 hores; dimarts, dimecres i dijous,
de 10 a 14 i de 16 a 20 hores; i divendres de 10 a 14 hores.
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