
Casal de Joves Cal Jardiner

De dimarts a diumenge de 17 a 21 h.

Carrer Montcau s/n, Parets del Vallès. 

Tel. 935 737 200, caljardiner@parets.com

Facebook Casal de Joves Cal Jardiner

Oficina Jove del Vallès Oriental

Ens trobaràs els dimarts de 16 a 20 h, cada 15 dies, al 

Casal de Joves Cal Jardiner.

També et pots adreçar a:

Plaça de l’Església, 8

08401 Granollers 

93 842 66 84

Horari d’atenció al públic:

De dimarts a divendres de 9 a 14 h.

Els dimecres i dijous de 16 a 20 h.

Web:

www.oficinajove.cat

Email:
treball2.vallesoriental@oficinajove.cat

Borsa de treball:
http://www.vallesjove.cat/oficina_jove/ofertes.htm

I a les xarxes socials: 

Facebook oficinajove.vallesoriental

Twitter @OjVoriental

Linkedin linkedin.com/in/ojvallesoriental

Oficina Jove Vallès Oriental

Estàs cercant feina i no saps per on començar? Vols 
modificar el teu currículum vitae?
Vols informació sobre Garantia Juvenil? Potser vols 
millorar la teva ocupabilitat? 
Des del servei d’assessorament laboral juvenil de 
Parets del Vallès ET PODEM AJUDAR.

Ens pots fer arribar la teva consulta a través de:
treball2.vallesoriental@oficinajove.cat
o a les sessions presencials quinzenals al Casal de 
Joves Cal Jardiner els dimarts de 16 a 20 h. 

Juliol 12
Setembre 13, 27
Octubre 11, 25
Novembre 8, 22
Desembre 20

Demana cita prèvia al Casal de Joves Cal Jardiner: 
935 737 200 caljardiner@parets.cat i/o adreça’t direc-
tament al carrer Montcau s/n, de dimarts a diumenge 
de 17 a 21 h.

Què t'ofereix aquest servei?

• Orientació professional.
• Et podem ajudar a millorar el teu currículum vitae.
• Informació sobre processos de selecció, canals de 
recerca de feina.
• Informació per anar a treballar a l'estranger.
• Assessorament en matèria de drets i deures laborals.
• Assessorament on-line.
• Borsa d’ofertes  de treball.  Consulta les ofertes a: 
www.vallesjove.cat >> Oficina Jove >> Ofertes

ANEM PER FEINA!
L’Oficina Jove del Vallès Oriental i el Casal de 

Joves Cal Jardiner us volem ajudar en la vostra 
recerca de feina i facilitar-vos aquest document on 

trobareu tota la informació dels serveis públics 
d’ocupació per als i les joves de Parets del Vallès. D
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Requisits per poder-te inscriure:
• Tenir entre 16 i 29 anys.

• Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.

• Tenir la nacionalitat espanyola; ser persones estrangeres 

residents amb permís de treball; ser ciutadans/es dels 

estats de la Unió Europea i Suïssa.

• No haver treballat en els últims 30 dies.

• No haver participat en cap formació reglada de més de 40 

hores mensuals en els últims 3 mesos. 

• No haver participat en formacions no reglades de més de 

40 hores en els últims 30 dies.

Inscriu-te!
Demana cita prèvia amb la Tècnica Xarxa Impulsors/es del 

Programa Garantia Juvenil Comarcal; així et podràs 

inscriure al mateix moment i t’informarà dels diferents 

programes.

Contacte: 938 426 684,

garantiajuvenil.vallesoriental@oficinajove.cat 

Horari d’atenció: De dimarts a divendres de 9 a 14 h i 

dimecres de 16 a 19.30 h a l’Oficina Jove del Vallès 

Oriental, plaça de l’Església, 8 Granollers. 

RECORDA, ÉS IMPRESCINDIBLE DEMANAR CITA 
PRÈVIA!

Podeu trobar més informació sobre la Garantia Juvenil i els 

programes al web de www.vallesjove.cat.

Consells per a la teva recerca de feina

1. Tingues molt present que el teu currículum és la 

teva clau d’entrada al mercat de treball:  valora-la i 

potencia-la.

2. Explica a tots els teus amics/gues i coneguts/des 

que estàs buscant feina; així, si s’assabenten d’alguna 

oferta, segur que t’arribarà.

3. Si fas autocandidatura tant presencial com per 

Internet, recorda demanar per la persona responsable 

i explicar-li per què vols treballar en aquell lloc i quin 

és el teu valor afegit, el valor que pots aportar a 

l’empresa.

Garantia juvenil 

És una iniciativa europea d’ocupació juvenil per reduir 

l’atur i millorar la formació.

Què et pot oferir?

• Accions de formació i/o de pràctiques laborals.

• Oferta de feina.

• Itinerari personalitzat d’emprenedoria.

Servei Local d’Ocupació de Parets (SLOP)

El Servei Local d’Ocupació de Parets (SLOP) és un servei 

municipal gratuït, obert a tots els ciutadans majors de 16 

anys de Parets del Vallès que cerquin feina o bé que 

desitgin millorar laboralment i vulguin obtenir informació 

sobre el mercat laboral o rebre assessorament en la 

recerca de feina. 

Serveis que s’ofereixen:
• Borsa de treball.

• Assessorament en la recerca de feina.

• Formació.

• Espai de recerca de feina “Club de feina”.

• Espai virtual de feina (servei permanent).

Podràs trobar ofertes de treball a: http://www.parets.cat/ofertes-slop 

Apunta’t al c/ Major, 1

Truca per demanar cita prèvia a 93 573 88 96

Horari: De 9 a 14 h de dilluns a divendres i dilluns tarda de 16 a 19 h.

Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

El SOC és el servei d’ocupació de Catalunya que ofereix 

assessorament a tots aquells/es ciutadans/es que 

busquen un nou lloc de treball, tant a través de la xarxa 

d'oficines de treball com al web

www.oficinadetreball.gencat.cat.

Oficina de treball: Carrer Burgos, 51, Mollet del Vallès 

Horari d’atenció: de 8.30 a 14 h.

Telèfon de contacte: 93 570 66 51.


