CURSOS FOCALITZATS

Recursos humans
Selecció digital, de la 1.0 a la 4.0
Codi 03191902

Objectius:

Aquest curs pretén fer entendre als participants que...

• el Web digital en el que estem vivint actualment ha accedit amb força (i per quedar-se)
en el món dels RH i la selecció.
• el candidat/treballador del futur ha nascut amb aquestes eines integrades (és l’anomenat “nadiu digital”) i, per tant, si el volem trobar, caldrà fer-ho per aquests “nous”
mitjans.
• la recerca del talent necessari per les empreses comença a passar per crear comunitat
i “seduir” al candidat.
• el professional de la selecció ha de conèixer l’interessant conjunt d’eines disponibles
totalment categoritzades.

Temari:

Cambra de Comerç de Sabadell

1. Introducció: de la 1.0 al 4.0, aplicat al món de la selecció.
2. Comencem a conèixer les eines: un esquema general per situar-nos.
3. Aprofundim: totes les eines disponibles vistes amb detall (xarxes socials i aplicacions
relacionades, xarxes professionals horitzontals i verticals, twitter, eines virtuals
complementàries, noves eines innovadores).
4. Veiem el que està per arribar: un cop d’ull a eines que semblen futuristes.

Professora:

Rosaura Alastruey. Llicenciada en Ciències de la Informació (Publicitat i RRPP)
per la UAB i diplomada en Habilitats Directives per ESADE. A Silicon Valley va viure i
experimentar en primera persona el naixement de les estratègiques eines i disciplines
relacionades amb el màrqueting digital. Des de la seva iniciativa empresarial, porta més
de 10 anys difonent l’estratègica disciplina del networking professional (BEN FET) i les
eines digitals de la Web 2.0-4.0
Durada: 5 hores
Data: 27 de maig de 2019
Horari: de 9.30 a 14.30 h
Drets d’inscripció:
84 per a Soci Preferent Club Cambra Sabadell * (40% de dte.)
112 per a Soci Bàsic i per a treballadors d’empreses de la demarcació de la Cambra * (20% de dte.)
140 per a la resta de participants
Inclou documentació
PLACES LIMITADES

Per a més informació: tel. 937 451 259, A/e: formacio@cambrasabadell.org
Per fer la inscripció: www.cambrasabadell.org/inscripcions
Informació del Club Cambra Sabadell: Pàgines 4 i 5 d’aquest catàleg o bé a www.clubcambrasabadell.com
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