
PROGRAMA 
REFERENTS 
D’OCUPACIÓ 
JUVENIL 
Per a joves de 16 a 29 anys
de la comarca d’Osona

EL FUTUR PROFESSIONAL ÉS UN REPTE 
QUE GENERA DUBTES I DESCONCERT 
ENTRE ELS I LES JOVES.

Escaneja aquest QR i podràs guardar el nostre 
contacte a l’agenda amb un sol clic!

650 680 919

XAT
Tant per a consultes com per demanar hora

www.osonajove.cat/ocupacio
WEB

ATENCIÓ
Demana hora o vine a veure’ns

De dilluns a divendres de 8.30 h a 15.00 h
i dimarts i dimecres de 16.00 h a 19.30 h

Oficina Jove d’Osona (Morgades, 15, Vic)

Dades de contacte:

Unió Europea
Fons social Euorpeu
La FSE inverteix en el teu futur



El Consell Comarcal d’Osona posa a la disposició de les persones 
joves de la comarca d’entre 16 i 29 anys el programa Referents 
d’Ocupació Juvenil, per acompanyar-les en la transició de l’àmbit 
educatiu al món professional, mitjançant el treball en xarxa i 
transversal entre els diversos agents del territori que treballen 
amb aquest col·lectiu.
El programa va adreçat a joves de 16 a 29 anys, i ofereix 
acompanyament personalitzat en funció de les necessitats, ja que 
les demandes i les inquietuds d’una persona de 16 anys no són 
les mateixes que les d’una de 25 o 29 anys. 

El servei ajuda els joves a 
identificar les seves oportunitats 
al mercat laboral, possibles 
ocupacions, anàlisi de 
competències personals, eines 
per buscar feina, orientació en 
itineraris formatius o preparació 
d’entrevistes de feina i 
currículums, entre d’altres.

REFERENTS D’OCUPACIÓ JUVENIL QUÈ POT FER EL PROGRAMA REFERENTS 
D’OCUPACIÓ JUVENIL PER ALS JOVES D’OSONA?

SEGUIMENT

ACCIONS

ARRIBADA / 
ACCÉS

PERFIL · Joves de 16 a 29 anys 
· Joves en la transició de l’àmbit educatiu al professional 
· Joves que necessiten saber què els interessa i els motiva
· Joves que han deixat els estudis
· Joves que han finalitzat els estudis
· Joves que cerquen feina i necessiten suport personalitzat
· Joves que volen fer un canvi professional

Podeu venir directament a l’Oficina Jove, contactar amb 
nosaltres mitjançant el Whatsapp o el correu electrònic, o 
trucar al 650 680 919. 

Seguiment personalitzat mitjançant entrevistes de seguiment i d’assoliment per 
evitar la desvinculació del jove.

· Exercicis d’autoconeixement
· Anàlisi del mercat de treball
· Exploració d’ocupacions
· Treball de competències
· Orientació i acompanyament personalitzat
· Eines i recursos per a la recerca de feina
· Afrontar una entrevista de feina
· Com fer un canvi professional

De dilluns a divendres de 8.30 h a 15.00 h
i dimarts i dimecres de 16.00 h a 19.30 h
Oficina Jove d’Osona (Morgades, 15, Vic)

OFICINA JOVE D’OSONA
Espai REFERENTS D’OCUPACIÓ

Estudiar és un rotllo. No 
m’agrada. I què?, si em trec el 
batxillerat, jo no em veig a la Uni...

Estic pensant en deixar d’estudiar 
i anar-me’n a treballar.

No vull dependre dels meus 
pares. Necessito treballar, ja...

No sé ni per on començar a 
buscar feina

No vull estudiar, però tampoc em 
veig treballant...

És normal tenir dubtes, però 
abans de decidir pensa-t’ho

Demana hora o fes-nos consultes 
per Whatsapp al 650 680 919

Et podem ajudar a trobar què 
t’agrada, a prepapar-te per 
buscar feina, a orientar-te en el 
tipus de feina o d’estudis

Anonimat garantit

pares. Necessito treballar, ja...

No sé ni per on començar a 

No vull estudiar, però tampoc em No vull estudiar, però tampoc em 
veig treballant...650 680 919




