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Qui som?
Els Referents d’Ocupació Juvenil treballem amb l’objectiu de facilitar i
acompanyar la transició de les persones joves des del sistema
educatiu al sistema laboral i/o ocupacional. 

Per poder aconseguir aquest objectiu fem un treball transversal i en
xarxa entre els diferents agents del territori que treballen amb persones
joves. Tot i que els referents ens ubiquem principalment a l’Oficina
Jove d’Osona, també ens descentralitzem per poder oferir els nostres
serveis a diferents municipis de la comarca. 

Les persones destinatàries del programa són les joves entre 16 i 29
anys, i especialment aquelles persones de menys edat amb especial
dificultat per motius personals o socials i amb major necessitat
d’assessorament i acompanyament. 

També volem proporcionar el suport que necessitin els diferents
municipis en temes d'ocupació i educació en persones joves. 
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Orientacions i
assessoraments
Els Referents d'Ocupació Juvenil d'Osona oferim orientació en tres
àmbits diferents, laboral, acadèmic i mobilitat internacional.

Assessoria laboral

Suport en la creació del currículum i la carta de presentació. 
Canals de recerca de feina. 
Preparació d'entrevista i procés de selecció. 
Assessorament en matèria de drets i deures laborals. 
Treball de competències professionals. 
Seguiment de l'evolució del jove. 
Material de suport a www.osonajove.cat. 

Materials de suport a la pàgina web www.osonajove.cat. 
Formació per a professionals en matèria d'orientació laboral. 

Com a Referents oferim orientació laboral, aquesta orientació és
complementària de la que es pugui fer en altres serveis, com poden ser
els Serveis Locals d'Ocupació. Per les nostres característiques podem
realitzar un seguiment de les persones ateses i treballar els casos de
forma conjunta amb espais juvenils, serveis d'ocupació o serveis
socials, entre d'altres. 

Per joves:

Per a professionals:
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Assessoria acadèmica

Informació sobre tota la varietat de formació reglada al seu abast. 
Informació sobre cursos i formacions, entre ells els vinculats a la
Garantia Juvenil. 
Eines d'autoconeixment per escollir itineraris formatius. 
Informació sobre l'homologació de títols. 
Material de suport a la web www.osonajove.cat/capsula.

Materials de suport a la pàgina web www.osonajove.cat/capsula.
Formació per a professionals en matèria d'orientació acadèmica.

En l'àmbit acadèmic els Referents podem orientar i assessorar tant en
temes d'educació reglada, com en formació complementària, en aquest
sentit disposem de la informació referent als programes i cursos de
Garantia Juvenil.

Per joves:

Per a professionals:
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Assessoria en mobilitat internacional

Informació sobre les opcions de mobilitat. 
Contacte amb entitats d'enviament per a voluntariats
internacionals. 
Suport en la creació del currículum internacional i altres eines per la
recerca de feina. 
Portals de recerca de feina a l'estranger. 

Materials de suport a la pàgina web www.osonajove.cat. 
Formació per a professionals en matèria de mobilitat internacional.

La mobilitat internacional és un camp molt ampli i complex, tot i això
donem una informació variada sobre les diverses opcions que
existeixen de mobilitat internacional per tal que els joves puguin
escollir aquella que més els hi interessi. Els àmbits d'informació són
treball a l'estranger, pràctiques a l'estranger, estudis internacionals.
voluntariat internacional, oci i vacances. L'Oficina Jove d'Osona forma
part de la Xarxa de Mobilitat Internacional, que ens proporciona tot el
suport necessari amb temes de mobilitat. 

Per joves:

Per a professionals:
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Xerrades i tallers

LABORALS
Com buscar feina a l'estiu / nadal.
Drets i deures laborals.
Com buscar una primera feina.
Com fer el currículum.
El procés de selecció.

ACADÈMIQUES
Què puc fer després de l'ESO?
Com escollir una formació / estudis?
Reenganxa't al sistema educatiu (GJ).
Orientació en programes de formació i inserció.
Suport a l'orientació acadèmica per a tècnics/ques
orientadors/es.

MOBILITAT INTERNACIONAL
Mobilitat internacional. Quines opcions hi ha?

Una altra eina que posem a disposició dels municipis són les xerrades i
tallers. En aquest àmbit des de ROJ us fem unes propostes de
xerrades i tallers, de totes maneres ens podem adaptar a les
necessitats de cada municipi. En aquest sentit, podem treballar i crear
conjuntament aquelles xerrades o tallers que més s'adaptin a les
necessitats de cada municipi. Aquestes poden ser d'un sol dia, o bé es
poden proposar en un format que englobi dues o tres sessions, en
aquest aspecte la demanda i realitat del territori ens ajudarà a perfilar
el format idoni. 

Propostes de xerrada:

Si us interessa programar una xerrada el vostre municipi, només cal
que contacteu amb nosaltres a través del correu electrònic. 
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Pàgina web

LABORAL
Què necessito per buscar feina? 
On puc buscar feina? 
Preparar l'entrevista de feina? 
Quins són els meus drets i deures laborals?

ACADÈMICA
Recursos. 
Batxillerat. 
Formació professional. 
Oferta alternativa. 

MOBILITAT INTERNACIONAL
Treball a l'estranger. 
Pràctiques a l'estranger. 
Estudis internacionals. 
Voluntariat internacional. 
Oci i vacances. 

A la pàgina web d'Osona Jove, els Referents d'Ocupació Juvenil, hi
oferim tot un seguit de recursos tant per joves com per professionals.
Aquests recursos estaran dividits en els diferents àmbits
d'assessorament; educació, treball, mobilitat internacional, i també
informació referent al programa de Garantia Juvenil, tant formativa
com laboral. 
Aquest material pot servir als professionals per ajudar a orientar els
joves del seu municipi, al mateix temps que estarà a la disposició dels
joves per tal de donar suport a les explicacions fetes durant les
assessories. 

A continuació us detallem les diferents informacions que podreu trobar
a la pàgina web: 
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Com podem col·laborar
amb el vostre municipi?
Creieu que les funcions dels referents poden ajudar al vostre municipi?
PODEM COL·LABORAR! 

Si detecteu en persones joves la necessitat d'assessorament en temes
acadèmics, laborals o de mobilitat internacional, cal que sapigueu que
us podem donar suport. Aquest suport potser molt variat, des de donar-
vos eines per tal que pugueu donar la informació, fins a concretar uns
dies perquè els referents vinguem a fer orientacions al vostre municipi,
passant per la possibilitat de realitzar xerrades i tallers o la derivació
cap al nostra servei. 

És important que tinguem present que com a Referents no dupliquem
la feina que es pugui fer a altres espais o serveis on també es doni
informació sobre aquestes temàtiques, sinó que mirem de fer un
acompanyament en aquelles necessitats que tinguin els joves i que no
es puguin treballar en altres espais. 

El treball en xarxa amb els diferents agents dels municipis on actuem
és imprescindible, ja que ens permet coordinar l'actuació amb els joves
entre tots els serveis que hi estem treballant. En aquest sentit és molt
important que hi hagi una bona relació amb joventut, ocupació, serveis
socials i centres educatius. 

9



Per coordinar, resoldre dubtes o fer propostes sobre qualsevol de les
possibilitats de treball amb nosaltres, podeu fer-ho contactant a través
de telèfon o correu electrònic. 

Les atencions presencials les realitzem a l'Oficina Jove d'Osona
(mateix lloc que el Vicjove) C/ Bisbe Morgades, 15, Vic. 

També realitzem atencions presencials descentralitzades a municipis
com Roda de Ter o Sant Hipòlit de Voltregà. I podem fer-ne a aquells
municipis on faci falta.

Contacta amb nosaltres

Agnès Sanmartí 
650.680.919
asanmartiv@ccosona.cat

Bernat Panadès
669.093.309
bpanadesv@ccosona.cat

@osonajove

www.osonajove.cat
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