
PROGRAMA VIVES EMPREGA SADA    ABERTO O PRAZO INSCRICIÓN 

nova edición de xaneiro a maio 2021 - modalidade semipresencial – ONLINE  (motivado pola Covid19) 

SE ESTÁS DESEMPREGAD@, RESIDES NALGÚN CONCELLO DA PROVINCIA DE A CORUÑA, BUSCAS TRABALLO DE XEITO ACTIVO E 
QUERES QUE AS EMPRESAS TE COÑEZAN, O PROGRAMA VIVES EMPREGA PODE AXUDARCHE.  
 

 
INSCRÍBETE EN www.vivesemplea.org   
 

CONTACTA CON NÓS PARA MÁIS INFORMACIÓN:  ALEJANDRO MARTÍN, Técnico do programa Vives Emprega – Tlf. 682 700 162 – 
mail: amartinlopez@accioncontraelhambre.org 

 

 

 

PROGRAMA VIVES EMPREGA 

 

Vives Emprega é un programa da ONG “Acción 

Contra el Hambre” orientado a aumentar as túas 

oportunidades para atopar emprego a través da 

mellora das túas competencias e habilidades. Grazas a 

unha metodoloxía innovadora de traballo en equipo 

póñense en valor as túas capacidades para axudarte a 

acadar os teus obxectivos.  Participando terás acceso 

a contactos directos con empresas, eventos de 

emprego e obradoiros con responsables de Recursos 

Humanos. Diversos expertos axudaránche a  

 

 

motivarte, recuperar a confianza en ti e diferenciarte 

do resto de candidatos para que co teu vindeiro 

proceso de selección sexas a persoa elexida. 

¿A QUÉN VAI DIRIXIDO O PROGRAMA? 

• A persoas que se atopen en situación de 

desemprego inscrita como demandante de 

emprego. 

• Se queres coñecer a situación actual do 

mercado laboral post Covid19. 

• Axeitar o teu perfil profesional cara 

oportunidades de traballo. 

• Se queres aprender a promocionarte e facer 

entrevistas de traballo eficaces empregando 

as novas tecnoloxías. 

 

 

 

 

 

¿CÓMO FUNCIONA? 
 

No programa Vives Emprega contarás co apoio e 
reforzo dun profesional que te axudará a mellora 
nas túas competencias laborais mediante: 

• Sesións grupais ONLINE dous días á semana. 

• Sesións individuais (online ou telefónica) de 

atención persoalizada donde traballar nos 

teus obxectivos profesionais e cómo 

acadalos. 

• Posibilidade de realizar FORMACIÓN ONLINE. 

• Participar en xuntanzas e encontros ONLINE 

con empresas que te achegarán ao mercado 

laboral.      

Financian:                                       Colabora

   

http://www.vivesemplea.org/
mailto:amartinlopez@accioncontraelhambre.org

