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Emplea talento é un espazo aberto para a empregabilidade de mozos 
e mozas e para a creación de oportunidades a través de intercambios 
de talento e ideas, un espazo de información e formación en 
habilidades. Os obxectivos de Emplea talento son poñer en contacto 
a mocidade  coa realidade empresarial actual, achegar  e dar a 
coñecer  as demandas das empresas á hora de iniciar procesos de 
selección dos seus profesionais e futuros directivos, ofrecer aos mozos 
e mozas unha vía alternativa para detectar  oportunidades laborais, 
promover  o intercambio de ideas e a colaboración  entre mozos e os 
directivos que poidan proporcionar novos proxectos empresariais e 
fomentar o espírito emprendedor dos mozos.



Programa

16:45 h Presentación

Santiago Sesto
Director Zona Noroeste
APD 

17:15 h BLOQUE I: OS VALORES DO 
DEPORTE Á HORA DE EMPRENDER

- Que podemos aprender do deporte? 
  Liderado, traballo en equipo e xestión 
  do talento
- Valores para o deporte, a empresa e 
  a vida: perseveranza, compromiso, 
  sacri�cio, disciplina…
- Adestrar para crecer, motivar para vencer

Espazo conducido por:
Juan Carlos Cubeiro
Socio director
IDEO BUSINESS
Autor do libro “Los mosqueteros de Guardiola”

Proxección e comentario de vídeos 
motivacionais:
- FC Barcelona Gladiator. Vídeo motivacional 
  de Pep Guardiola para a Final Champions 
  Rome 2009
- O salto en paracaídas de Josep Lagares, 
  director de Metalchimia
- Luis Moya, motivación na estrada

Coloquio con deportistas

18:15 h BLOQUE II: DA AULA Á EMPRESA. 
APRENDER A EMPRENDER

- O planeta está cheo de Steve Jobs, só hai que 
  buscalos
- O emprendedor nace ou faise? Promover o 
  espírito emprendedor desde as aulas
- Retos e oportunidades para os emprendedores
- Universidade e empresa, necesariamente 
  conectadas

Espazo conducido por: 
BIC GALICIA

17:00 h Inauguración

Ovidio Rodeiro Tato
Director xeral de Xuventude e Voluntariado
XUNTA DE GALICIA



18:45 h BLOQUE III: OS MOZOS DE HOXE, 
DIRECTIVOS DO MAÑÁ. ATRÉVETE A 
SOÑAR CUNHA CARREIRA PROFESIONAL

- Os mozos ante a empresa e o traballo
- Que buscan as empresas? Que busca a 
  xuventude? Encontro ou desencontro?
- Como ven os mozos o mercado laboral 
  e como os ve o mercado a eles
- Perfís máis demandados, profesionais 
  con máis futuro
- Actitudes e aptitudes. Coñecementos e 
  habilidades máis valoradas polos empregadores

Espazo conducido por: 
ADECCO

Que buscan as empresas?
Mesa redonda con directivos de 
Recursos Humanos

Que buscan os mozos?
Mesa redonda con mozos

19:30 h BLOQUE IV: NOVOS TEMPOS, 
NOVAS HABILIDADES DIRECTIVAS

- Aprender da experiencia. Como 
  comezaron os que hoxe son grandes 
  directivos? A que di�cultades e retos 
  se enfrontaron? Que podemos extraer 
  da súa experiencia?
- A que retos se enfrontarán os directivos 
  do futuro? Requiriranse novas habilidades 
  ou seguirán vixentes as mesmas?

Conversa estratéxica con directivos de 
empresas galegas

20:15 h ESPAZO ÁGORA

Aprender a buscar traballo
Espazo de asesoría (presentación de cv, 
consellos para entrevistas)

Coffee & Talent
Un ambiente distendido no que mozos 
e directivos poidan relacionarse

Traballo en equipo con Show 
Cooking
Mellora as túas habilidades de traballo 
en equipo a través da elaboración de pratos

21:00 h Fin da actividade
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Informacións prácticas
• Data: 28 de febreiro de 2012

As prazas serán cubertas por rigorosa orde de inscrición ata completalas.

• Horario:  das 16:45 ás 21:00 horas
• Lugar: Tecnópole - Parque Tecnolóxico de Galicia.

San Cibrao das Viñas. Ourense
• Destinatarios: mozos e mozas interesados/as
• Inscrición: na páxina web www.xuventude.net
• Prazo de inscrición: do 9 ao 24 de febreiro de 2012

• Organiza: Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado
APD (Asociación para el Progreso de la Dirección)
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Se queres inscribirte nesta actividade podes facelo na páxina web www.xuventude. net
As prazas serán cubertas por rigorosa orde de inscrición ata completalas

Emplea talento



Unión Europea
FEDER

Invertimos no seu futuro
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