Par cipació
Modalitats a triar:

XII FÒRUM D’OCUPACIÓ

‐ Par cipació amb reconeixement de crèdits ( es reconei‐
xeran 3rèdits ECTS)

I POSTGRAUS

Cal inscriure’s a prèviament mitjançant mail i assis r:
‐ Al taller del dia 13 ( Redacció de CV _ ma o tarda)
‐ Al taller del dia 15 ( Procés de selecció)
‐ Contactar amb 10 en tats par cipants al Fòrum el dia 15
de febrer
‐ A la Jornada de Sor des Professionals que es realitzarà
durant el mes d’abril i maig (3 sessions‐pendents de confir‐
mar)
‐ Realitzar i lliurar per mail a l’Oficina de Pràc ques: Curri‐
culum Vitae i carta de presentació, resum de la teva expe‐
riència durant el Fòrum d’Ocupació (mínim una pàgina),
fins al dia 2 de març.

Organitza:

2018

 Vicedeganat de Relacions Ins tucionals (Oficina

de Pràc ques, Clínica Jurídica i Borsa de Treball)
 Vicedeganat d’Afers Acadèmics

 Escola de Postgrau

‐Par cipació sense reconeixement de crèdits:
Cal inscriure’s prèviament. Aquesta modalitat permet,
l’assistència al taller del dia 13 de febrer i del dia 15 de
febrer, i la visita als estands ,el mateix dia del Fòrum
(15/02/2018) així com un cer ficat d’assistència, a qui el
sol·lici .
Inscripció
Cal inscriure’s enviant un mail a borsa treball.dret@ub.edu
amb:

15/02/2018
FACULTAT DE DRET

Assumpte: Inscripció Fòrum d’Ocupació
Al mail hauran de constar les següents dades:
Nom i cognom, mail de contacte, telefon i l’opció triada
per la par cipació:
‐ Par cipació amb reconeixement de crèdits
‐ Par cipació sense reconeixement de crèdits

Ac vitat amb reconeixement de
crèdits (3 crèdits)

XII FÒRUM D’OCUPACIÓ LABORAL I POSTGRAUS

PROGRAMA

13 de febrer 2018 (Tallers)

La Facultat Dret us convida a par cipar a la dotzena edició
de Fòrum d’Ocupació i Postgraus.

Objec us
 Oferir als alumnes dels diversos Graus que imparteix la
Facultat una visió general de les principals sor des pro‐
fessionals per tal d’orientar el seu futur professional.
 Facilitar recursos i tècniques per cercar feina, preparar el
currículum i l’entrevista de treball.
 Facilitar el contacte amb despatxos, empreses i ins tuci‐
ons públiques per accedir a pràc ques i cercar feina.

Adreçat a
Estudiants i graduats dels diversos ensenyaments de Grau ,
Màster i de Postgrau que imparteix la Facultat de Dret.

Cer ficat d’assistència
Els estudiants interessats podran sol·licitar el cer ficat d'as‐
sistència a les ac vitats.

Despatxos d’advocats:
Cliﬀord Chance

9.00 hores‐ 11.00 hores : Taller Redacció de CV
El Fòrum d’Ocupació Laboral i Postgraus que celebra la Facul‐
tat de Dret, és un punt de trobada entre els estudiants i gra‐
duats i les en tats col·laboradores. Durant la jornada, la Fa‐
cultat acull una gran varietat de despatxos d’avocats, orga‐
nitzats en estands, amb l’objec u que els estudiants puguin
contactar‐hi personalment i lliurar el seus currículums per
iniciar processos de selecció o pràc ques externes.

En tats par cipants

Lloc: Aula 8

Garrigues
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira
Deloi e Abogados

Ponent: Sra. Sara Sintes. Orientador\a del Servei d’Atenció a
l’Estudiant UB.

EY (Ernst&Young)
Jausas

18.00 hores a 20.00 hores : Taller Redacció de CV

KPMG

Lloc: Aula 8

PwC

Ponent: Sra. Mercè Santacana. Orientador\a del Servei d’A‐
tenció a l’Estudiant UB.

Manubens Abogados
Pérez Llorca
Roca & Junyent
Rousaud Costas Durán

15 de febrer de 2018 (Estands)

Segura Procuradores
Tornos Abogados

10.00 hores – Benvinguda del Degà a les en tats
col·laboradores par cipants i refrigeri
10.30 hores – Obertura dels estands

Uría Menéndez
Vosseler Abogados
Col·legis Professionals
Col·legi Oficial de Gestors Administra us de Catalunya

12.00 a 13:30 hores – Taller El procés de selecció
Lloc: Aula 32 ( Tomas i Valiente)
Ponent: Sr. Francesc Campillo. Orientador\a del Servei d’Aten‐
ció a l’estudiant UB.
18:00 hores – Tancament dels estands

Il·lustre Col·legi d'Advocacia de Barcelona
Col·legi de Detec us Privats de Catalunya
Col·legi de Notaris de Catalunya
Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de
Barcelona
Col·legi de Graduats Socials de Barcelona
Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
En tats Públiques:
Agència Estatal d'Administració Tributaria
Escola d'Administració Pública de Catalunya

