
TALLERS 
DE RECERCA 
DE FEINA

SERVEIS D’OCUPACIÓ
 

beBee: Descobreix la nova 
xarxa professional

OBJECTIU 
Veure tot el potencial d’aquesta xarxa d’affinity networking posa a 

la nostre disposició per treballar la nostra marca personal

PROGRAMA FORMATIU 
 

+ Què és beBee 

+ beBee en xifres 

+ Com ajuda el networking a aconseguir els nostres 

objectius 

+ Diferències de beBee, amb Linkedin I Facebook

+ Com omplir-hi el perfil 

+ Com escollir/crear els grups/colmenas

+ Els Live Buzx, video streaming en directe

+  Com posar-hi anuncis com empresa o particular

+ L’APP de beBee  

Amb el suport 

 

 
DE RECERCA 
DE FEINA 

D’OCUPACIÓ 

eix la nova 
xarxa professional 

Veure tot el potencial d’aquesta xarxa d’affinity networking posa a 

la nostre disposició per treballar la nostra marca personal 

a aconseguir els nostres 

Diferències de beBee, amb Linkedin I Facebook 

Com escollir/crear els grups/colmenas 

Els Live Buzx, video streaming en directe 

hi anuncis com empresa o particular 

 

DATES 
17 de novembre de 9’30 a 13’30h

PREU 

Gratuït 

Imparteix, per al Servei Local d’Ocupació, la 

consultora Cèlia Hill

 

PÚBLIC 

Dirigit a persones en recerca de feina amb 
un nivell mínim d’ús d’ordinador

PREINSCRIPCIÓ I PROCÉS DE 
SELECCIÓ 

Inscripció en línia 
(Formació per a l’Ocupació > Tallers de 
recerca de feina) 

LLOC D’IMPARTICIÓ I INFORMACIÓ

FORMACIO ONLINE
Centre de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament del Prat
Servei Local d’Ocupació

c. de les Moreres, 48 
de Llobregat 
Tel.. 93 478 68 78
www.elprat.cat/economia,
slo@elprat.cat 

elprateconomia 
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