
h t t p : / / w w w . u v . e s / o p a l 1

Orientació

Butlletí de l'Observatori d'Inserció Professional i Assessorament 
O P A L

Amadeu de Savoia, 4
46010.València

96 162 59 01

Número 45. 28 de març de 2016

Participació de l’OPAL al Master de Negocis Internacionals 
(iMBA)
El passat mes de febrer, l'àrea d'Orientació de l’OPAL va participar en la jornada de benvinguda als estudiants 
del Master de Negocis Internacionals (iMBA) organitzat per la Facultat d'Economia. Durant aquesta sessió 
formativa, es va facilitar als estudiants orientació sobre com elaborar les eines de cerca d’ocupació i la 
importància d'adaptar-les a un entorn internacional. D'altra banda, els estudiants, procedents de diferents 
països, van poder conèixer recursos útils per a la cerca d'ocupació i pràctiques
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Ocupació

L'Àrea d'ocupació de l'OPAL col·labora amb empreses en la 
realització de processos de selecció, presentacions d'ofertes 
d'ocupació i cursos de formació
A més de la gestió d'ofertes de treball i l'organització 
i desenvolupament del Fòrum d'ocupació de la 
Universitat de València, l'OPAL col·labora amb les 
empreses en altres activitats relacionades amb 
l'àmbit laboral.

De fet, els passats dies 9 i 10 de febrer, l'empresa 
Animació i Hospitalitat, amb seu en les Illes Balears, 
va dur a terme en les instal·lacions de l'OPAL algunes 
entrevistes personals i dinàmiques de grup a 
candidats preseleccionats a través de l'Agència de 
co l · l o cac ió de l 'OPAL: h t tp : / /www.uv.es /
bolsadetrabajo

L'objectiu d'aquesta empresa era cobrir diversos llocs 
d'Animador/a i Monitor/a en hotels de 4 i 5 estels de 
Balears per a açò, va preseleccionar perfils 
professionals amb bon nivell d'idiomes estrangers 
(anglès, rus, alemany i francès) així com experiència 
i/o formació en animació sociocultural. L'empresa 
oferia un contracte de durada determinada a temps 
complet, abastant el període abril-octubre.

D'altra banda, el passat dia 25 de febrer i en el Saló 
de Graus de la Facultat d'Economia, l'empresa Alumni 
Global Search va presentar un procés de selecció que 
està duent a terme per a la multinacional PSA 
Peugeot Citroën. Consisteix en la preselecció de 60 
candidats/as finalistes a nivell nacional (procedents 
d'universitats com la de València, Barcelona, Sevilla o 
Barcelona) dels quals eixiran les 14 persones 
contractades que exerciran funcions directives com a 
Assessorament postvenda o dins de l'Àrea Manager. 
L'oferta va dirigida a recentment titulats o estudiants 
d'últim curs de titulacions de l'Àrea d'Economia o de 
l'Àrea Tècnica. La incorporació està prevista per a 
setembre. Tens més informació sobre aquesta oferta 
en http://ir.uv.es/fwqcfb8

L'endemà, 26 de febrer, una altra de les empreses 
col·laboradores de l'OPAL, UTEACH, va dur a terme 
un curs de formació en la seu principal de l'OPAL. 
Dos ve t e rans p ro fe s so r s de Regne Un i t 
(col·laboradors d'aquesta empresa) van oferir una 
sessió teòrica de 4 hores que va tractar com a tema 
principal la preparació d'una entrevista de treball en 
un centre educatiu en el Regne Unit així com els 
aspectes més significatius del sistema educatiu en 
aqueix país.

Tot açò amb l'objectiu de millorar les possibilitats 
d'èxit en les entrevistes a les quals els candidats es 
poden enfrontar d'aquí a una mica temps i de cara a 
les contractacions per al nou curs acadèmic.


