SERVEIS PER AL TEU NETWORKING
Aconseguir i mantenir els contactes professionals és vital per
a la carrera professional. A través de la xarxa d’ENGINYERS
BCN, siguis on siguis, podràs potenciar el teu Networking i
desenvolupar noves oportunitats professionals:

Comissions de treball
Xarxes socials
Activitats de Networking
Nomenaments: comunica el teu canvi
professional
Club EBCN
Actes socials

www.enginyersbcn.cat
Segueix-nos
Consell de Cent, 365 · 08009 Barcelona
T 93 496 14 20 · ebcn@ebcn.cat
www.enginyersbcn.cat

ACTIVITATS DE NETWORKING
SUPORT PER AL DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

ACTIVITATS DE NETWORKING

ENGINYERS BCN

aposta pel Networking!
Desenvolupa les habilitats per
millorar la teva xarxa
Fer Networking significa mantenir, ampliar
i optimitzar la xarxa de contactes. El Col·legi
ofereix per a aquest 2017 un conjunt d’activitats
especialment dissenyades per millorar les
competències personals enfocades a l’art de fer
bons contactes.
Guiats per professionals experts en aquesta
àrea, treballarem els principals aspectes útils
per presentar-se, localitzar espais d’interès,
guanyar visibilitat, obtenir benefici mutu i
comunicar-se per a l’èxit.
A través de la Xarxa e-BCN el Col·legi aposta per
fomentar la relació entre els seus membres i els
principals actors del món de l’enginyeria.

***

elcollegiconnecta.cat

Dates / Lloc

Impartit per / Coordinat per

Durada del curs / Horari

Introducció al
Networking
professional. Fes
que la teva xarxa
de contactes es
mogui

28 i 29 de març

Cristina Olmos,
tècnica d’inserció i
orientació professional
ENGINYERS BCN

28 de març, d’11 a 13 h.
Aula 3a planta

Xarxes
professionals
2.0. Activa el teu
LinkedIn

20 i 26 d’abril

Irene Durany,
tècnica d’inserció i
orientació professional
ENGINYERS BCN

20 d’abril, d’11 a 13 h.
Aula 3a planta

Aula 3a planta i
Tecnoespai

Aula 3a planta i
Tecnoespai

29 de març, de 16.30 a
18.30 h. Tecnoespai

26 d’abril, de 16.30 a
18.30 h. Tecnoespai

Anna Rosell Leal,
psicòloga consultora
en desenvolupament
professional i personal

LinkedIn II:
Marca personal
i posicionament
a la xarxa

22 i 23 de maig

Descobreix
el Twitter.
Una potent eina
professional

19 i 20 de juny

Aula 3a planta

Aula 3a planta

22 de maig, de 16.30 a
Rosaura Alastruey,
reconeguda investigadora, 19.30 h
conferenciant i professora
23 de maig, de 10 a 13 h
universitària i escola de
negocis
19 de juny, de 16.30 a
Rosaura Alastruey,
reconeguda investigadora, 19.30 h
conferenciant i professora
20 de juny, de 10 a 13 h
universitària i escola de
negocis

12 de juliol
Màrqueting
personal efectiu.
Aula 3a planta
Diferencia’t + capta
l’atenció de qui
vols

Anna Rosell Leal,
psicòloga consultora
en desenvolupament
professional i personal

12 de juliol, de 16.30 a
19.30 h

Elevator Pitch.
Presenta’t en
2 minuts

19 i 20 de setembre

Cristina Olmos,
tècnica d’inserció i
orientació professional
ENGINYERS BCN

19 de setembre, d’11 a
13 h

Estratègies de
comunicació per
impactar en els
altres

16 i 17 d’octubre

Aula 3a planta

Aula 3a planta

15 de novembre
Posa en pràctica
el teu Networking. Club EBCN
Vine a fer contactes

20 de setembre, de 16.30
a 18.30 h

16 d’octubre, d’11 a 13 h
Carme Roselló,
llicenciada en Periodisme,
17 d’octubre, de 16.30 a
Màster en PNL i
18.30 h
Coaching. Formadora.
Intervenció breu
estratègica. Mediació
15 de novembre, de 17.30
Rosaura Alastruey,
reconeguda investigadora, a 20.30 h
conferenciant i professora
universitària i escola de
negocis

Activitats exclusives i gratuïtes per a col·legiats i precol·legiats.
Inscripcions a www.enginyersbcn.cat/agenda

