Atzeneta, 31/01/2013

L’Ajuntament d’Atzeneta col.labora amb el Servef en la orientació
laboral a desocupats.
L'Ajuntament d’Atzeneta, a través de l'Agència de Desenvolupament Local,
posa en marxa un programa de col·laboració amb el SERVEF d'orientació
laboral als desocupats.
L'ajuntament col·labora amb altres administracions públiques, organismes i
entitats en el foment de l'economia del municipi i, per tant, de l'ocupació. En
este sentit s'emmarca esta nova col·laboració entre l'Ajuntament d’Atzeneta i
el centre SERVEF d'Ontinyent.
Respecte d'això el Servici Territorial d'Inserció i Orientació Laboral del SERVEF va
sol·licitar a l'Ajuntament participar en un programa de col·laboració en
matèria d'orientació laboral. L'objectiu d'este

programa és oferir als

demandants d'ocupació d'Atzeneta i dels voltants un servici d'orientació
laboral descentralitzat i pròxim per mitjà de la realització d'accions d'orientació
laboral.
Des de l'ajuntament pensem que el treball conjunt i la col·laboració és
fonamental perquè els ciutadans puguen beneficiar-se en la major mesura
possible dels servicis públics. En este sentit, l'Ajuntament a través de l'ADL
col·labora amb el Servici Valencià d'Ocupació oferint les instal·lacions
municipals per a impartir mòduls sobre orientació laboral i busca activa
d'ocupació a grups de desocupats.
Dilluns passat, 29 de gener, l'Escola d'Adults d'Atzeneta va congregar una
dotzena de jóvens d'Atzeneta, Bèlgida, Carrícola i El Palomar en situació de
desocupació amb l'objectiu d'assistir a una primera sessió d'orientació laboral
impartida pel SERVEF. L'oficina d'ocupació és l'encarregada de convocar els
assistents. L'activitat es va exercir en horari de matí, de 10.30 a 12.00 hores
aproximadament, en les instal·lacions municipals cedides a la institució amb
l'objectiu de facilitar el desenvolupament d'este taller.

En este primer taller s'ha explicat als participants el funcionament de
l'AUTOSERVEF, açò és, com renovar la demanda, consultar les ofertes
d'ocupació en difusió, obtindre cartes de presentació i de citació, inscriure's
com a possible candidat en les ofertes que li interessen, consultar les dades del
seu currículum, indicar el tipus de curs que li agradaria realitzar així com
imprimir els seus certificats d'inscripció d'ocupacions sol·licitades i de situació
de la demanda. Una orientadora laboral de l'Oficina d'ocupació del centre
SERVEF d'Ontinyent ha sigut l'encarregada de realitzar este taller.
Finalment, en pròximes dates acollirem dos tallers centrats en com afrontar una
entrevista de treball i sobre l'elaboració del currículum. Si alguna persona de la
localitat està interessada en participar ha de posar-se en contacte amb l’ADL.

