
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Com entrevistar un 
candidat 

 

 

DATA INICI 18 d’octubre del 2018 

HORARI   de 16:00h a 20:00h 

DURADA   8 hores 

 

PROGRAMA 

 Importància de la selecció 

 Passos a seguir en un procés de selecció 

 Definició del perfil 

 Definició de la vacant 

 Competències i coneixements 

 Candidat ideal 

 Decisió de medis de selecció 

 Diferents canals segons perfil 

 Headhunters i empreses de selecció 

 Ús de LinkedIn 

 Employee Branding - Venda de l'empresa 

 Preparació de l'anunci 

 Criba de CVs i primer filtre (la trucada de temes clau) 

 Entrevistes, formats i tipus segons objectius 

 Tests i tipus 

 Sistemes de decisió: Assessment Centre i dinàmiques 

A QUI S’ADREÇA? 

A directors de recursos humans, 
directors comecials, gerents i altres 
professionals interessats en conèixer 
possibles maneres de retenir el 
talent. 

OBJECTIUS 

 Establir un mètode de selecció de persones 
eficient.  

 Conèixer les diferent etapes que s’han 
d’establir per fer trobar el candidat més 
adequat. 

 Millorar la definició de vacants. 

 Aprendre a establir estratègies per atraure 
talent. 

 Practicar les trucades i entrevistes personals. 

 Conèixer diferents tipus de tests i la seva 
utilitat. 

 Aconseguir millorar la capacitat de persuasió i 
negociació amb els candidats. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROFESSOR   

Josep Baijet 

Més de 20 anys exercint càrrecs directius de confiança amb un ampli coneixement de 
sectors i àrees empresarials, especialment en lideratge i motivació de persones.  

La seva activitat des de fa 10 anys també se centra en la Consultoria, Interim Management, 
Formació i Coaching en Vendes, Màrqueting, Recursos Humans, Emprenedoria i IT 
empresarial a través de Jbaijet i Associats. Ara lidera el projecte uRock, una organització 
que ajuda a les empreses a conseguir gent més motivada i compromesa. 

METODOLOGIA 

 Les clases serán impartides per experts amb llarga experiència en la selecció i 
contractació de persones. 

 Durant les clases es faran petites explicacions teòriques i es faran pràctiques, 
exercicis i jocs de rol adaptats a les necessitats dels assistents. 

. 

DURADA, CALENDARI i LLOC 

2 sessions de 4 hores, els dimarts i dijous 
23 i 25 d’octubre. 
 
FOEG C/Bonastruc de porta, 15 de Girona 

INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS 

Escola de Negocis FOEG 

C/Bonastruc de Porta, 15  17001 Girona 

972 21 55 34 

enf@foeg.cat 

PREUS 

PREU CURS: 240 € 
SOCIS INDIVIDUALS I ALUMNI: 190€ 

SOCIS COL·LECTIUS: 215 € 
 

*Tots els cursos organitzats per l’ENF de 1 o més hores 

poden ser bonificats segons el sistema de Formació 

Continuada a través dels butlletins mensuals de 

cotització a la Seguretat Social, sense cost addicional. 

**ENF es reserva el dret d’anul·lar el curs. En aquest cas 

ho comunicarà amb temps suficient i retornarà els 

pagaments íntegres.

 Sistemes de verificació de dades 

 Negociació final 

 Condicions de contractació 

 Models de retribució i beneficis 

 Procesos d'entrada  

 Vigilància en periodes de prova 

 

. 
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Nom del curs

Núm del curs Data inscripció al curs 

N.I.F. o N.I.E.

0

NoSí

Estudis bàsics

Adreça

Adreça

Especialitat

Tipus de contracte

A través de l’associació / gremi

Telèfon

Telèfon

Raó social

Núm inscripció seguretat social

Sector / Activitat empresa

Cognoms, nom

Núm. d’Afiliació Seguretat Social

Població

Població

Altres estudis

Fax

Fax

E-mail

E-mail

Núm de treballadors/ores

DADES DE L’ALUMNE/A

ESTUDIS REALITZATS

TREBALLADORS - FUNDACIÓN TRIPARTITA

SITUACIÓ LABORAL

ENTITAT O EMPRESA ASSOCIADA A FOEG

Signatura del treballador/a

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembe, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,i el seu reglament de desenvolupament aprovat pel 
Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, l’informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer de la Federació d’Organitzacions Empresarials de 
Girona amb la finalitat de gestionar les activitats que porta a terme el centre de formació de la Federació i informar de futures activitats de la Federació. Les dades 
personals podran ser cedides als organismes que ho requereixin per la correcta gestió de l’activitat formativa, tals com els organismes competents en matèria de 
formació continua i/o cupacional de la Generalitat de Catalunya o l’Estat, o com Foment del Treball. També podran ser cedides les dades a Bonastruc de Porta 
Formació SL o aquelles entitas a través de les quals la Federació dugui a terme les activitats formatives. Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel.lació 
i oposició, d’acord amb la normativa vigent, adreçant-se al C/ Bonastruc de Porta, 15 - 17001 de Girona.

Per fer efectiva la inscripció cal enviar, per fax 972-227122 o e-mail enf@foeg.cat, la còpia de la transferència bancària per l’import del curs. 
El núm. de compte és IBAN: ES30.3025.0900.8314.0001.3930
La FOEG es reserva el dret d’anul·lar el curs, fent efectiva el retorn de la transferència.
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ENTITAT O EMPRESA ON TREBALLEU ACTUALMENT (NOMÉS OCUPATS/DES)

Autònom

No associada

Empresa amb menys o igual a 250 treballadors/ores

Ocupat/da

Sí associada

Empresa amb més de 250 treballadors/ores

Sexe

C.P.

C.P.

Data de naixament

CIF

1 Titulat universitari 1er cicle

4 Títol de doctor/a

2

3

Es vol bonificar el curs?

Vol que la FOEG li tramiti?

L'Empresa té RLT?

Titulat universitari 2on cicle

Titulat universitari 3er cicle

Vol sol·licitar l’ajuda pels autònoms?Sí No Sí No

AUTÒNOMS

* Consultar condicions

Directiu / Propietari Director General / Gerent

Comandament IntermigCap / Director d'Àrea

Tècnic / Treballador Qualificat

Lloc que ocupa dins l'empresa

Àrea en la que treballa

NoSí
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