
7a Edició

4 de maig de 2022
Obertura a les 9h

DOSSIER D’INSCRIPCIÓ EMPRESARIAL

Anteriors edicions. Relació d’empreses participants

Organitza

Col·laboren



La Fira està organitzada per la Cambra de Comerç de Girona en 
el marc del Programa PICE i compta amb la col· laboració de la 
Diputació de Girona, el Servei d’Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya i la Universitat de Girona i està finançada pel Fons 
Social Europeu, el Ministerio de Empleo en el marc del Programa 
Operativo de Empleo Juvenil i les Cambres de Comerç.

La darrera edició va tenir lloc el mes de novembre passat, també 
en format virtual i hi van participar 558 inscrits i comptava amb 
287 ofertes de feina de 53 empreses participants.

• Espai virtual gratuït per realitzar entrevistes. Inclou estand
personalitzat amb la vostra imatge corporativa, i la possibilitat
de publicitar la vostra empresa.

• Presentar ofertes laborals per diversos llocs de treball obtenint
els currículums dels candidats.

• Contacte directe amb candidats potencials interessats en
les vostres ofertes laborals, realitzar entrevistes per xat o
videoconferència.

• Inserció del logotip en els diversos suports de difusió i
comunicació de la Fira.

- e-mailings
- Invitacions digitals
- Programa
- Pàgina web
- Xarxes Socials

• Disposar d’informació de l’ajut de 4.950€ per a la contractació
de 6 mesos de durada d’un jove inscrit a Garantia Juvenil.

• Newtworking empresarial. L’espai per empreses permet el
networking entre els representants de les empreses participants.
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de feina

500 
assistents

26 
empreses

400 
inscrits

658 
entrevistes
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La nova edició de la Fira d’Ocupació 
Juvenil TreballemGi, fira dedicada 
a la inserció laboral dels joves, es 
realitzarà en format virtual el proper 
4 de maig, a partir de les 9h a la nostra 
plataforma d’esdeveniments virtuals.

Beneficis per
a les empreses

Dades 
rellevants de 
fires anteriors

FIGUERES 2019
cutt.ly/video2edicioemporda

GIRONA 2018
cutt.ly/video1ediciogirona

Sol· liciteu el vostre estand
LA PARTICIPACIÓ ÉS GRATUÏTA

https://www.treballemgi.cat

Places limitades!
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FIRA VIRTUAL 2020
cutt.ly/cEWdVMN

BLANES 2019
cutt.ly/video3ediciolaselva

GIRONA 2019
cutt.ly/video4ediciogirona

2.522 
entrevistes 287 
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de feina
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GIRONA 2021
www.youtube.com/watch?v=gSvl9lAnKhc

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWY5B8p1PVHJI8soDY9Sc3shrmyUIQzCY0SI25GQkmPnnJOA/viewform
www.youtube.com/watch?v=gSvl9lAnKhc
https://www.youtube.com/watch?v=KRT6e4EQjtE
https://www.youtube.com/watch?v=9JgYmmw8FiY
https://www.youtube.com/watch?v=Wf92oJf8NeU
https://www.youtube.com/watch?v=Mc2BrjeLXpI
https://vimeo.com/293554411



