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Dende o ano 2018 a Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC) ten 
subscrito un convenio co Concello da Coruña para o desenvolvemento de un Plan 
integral de emprego. Debido ao éxito acadado nas anteriores edicións do Plan 
Laboral CEC Coruña, onde analizamos o mercado laboral da contorna da Coruña, 
identificando empresas empregadoras e seleccionando a demandantes de 
emprego con perfís afíns ás devanditas demandas, dende a CEC plantexamos para 
esta nova edición 2022 unha versión do proxecto máis adaptada ás necesidades e 
suxestións realizadas polos/as beneficiarios/as participantes (máis horas de 
formación práctica, máis formacións relacionada co autocoñecemento e o 
benestar persoal e máis sesións de orientacións grupais), pero co mesmo 
obxectivo de dotar aos/ás candidatos/as de ferramentas axeitadas para a súa 
inserción no mercado laboral, mediante a formación en competencias e 
habilidades transversais.

PLAN LABORAL CEC CORUÑA

Persoas desempregadas do concello da Coruña e arredores, que estén inscritos 
como demandantes de emprego, que queiran atopar emprego ou que teñan un 
proxecto emprendedor. De entre todas as persoas candidatas, seleccionaranse 30 
que participarán no programa.

A QUEN VAI DIRIXIDO?
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Proporcionarlles
ferramentas, técnicas,
motivación e habilidades
para a súa inserción laboral

Xerar un impacto
positivo sobre o
futuro profesional

Xerar redes
de contactos

Plan Laboral 2022CEC CORUÑA

Inserir laboralmente
por conta allea ou
por conta propia

Orientación laboral
Reducir o desemprego

Mellorar o acceso
ao mercado laboral



QUE BENEFICIOS OBTERÁS POR PARTICIPAR?
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Itinerario personalizado de empregabili-
dade adaptado ao teu nivel formativo, 
as túas expectativas persoais e profesio-
nais e a demanda do mercado laboral.

Acreditación docente, para exercer as 
súas funcións na impartición de 
programas formativos en modalidade 
en liña, tan demandos ultimamente.

Orientación e tutorización individua-
lizada, e mentoring para iniciativas 
emprendedoras.

Accións formativas que dotarán aos/ás 
participantes de tódalas ferramentas 
precisas para que a súa procura sexa 
efectiva e melloren os seus niveis de 
empregabilidade, atendendo ás 
necesidades do/a candidato/a.

Comprendendo o cerebro, Manexo das 
emocións en tempos de incerteza e 
estrés, A ciencia da felicidade, Baños de 
bosque, Musicoterapia...

Inserción no mercado de traballo
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Praza Luis Seoane, torre 1, entrepranta 15008 A Coruña

chave@cec.es

981 17 41 41

Confederación de Empresarios de La Coruña

PARA MÁIS INFORMACIÓN

Só tes que visitar o seguinte ligazón:

chave.cec.es


