Nota de premsa

El Barcelona Clúster Nàutic fomenta l’ocupació amb la
posada en marxa d’una borsa de treball
Els socis de l’associació poden buscar els perfils més adients per a les seves vacants amb una
potent eina que filtra els perfils

El Barcelona Clúster Nàutic s’ha convertit en tot un referent per al sector nàutic de Barcelona
en qüestions d’ocupació, per a aquells que busquen feina i per a aquelles empreses que
tenen vacants. El foment de l’ocupació de qualitat, un dels objectius fundacionals de
l’associació, ja s’ha materialitzat amb algunes contractacions que s’han portat a terme a
través de la nova borsa de treball del Clúster.
Una de les missions fundacionals del Clúster és ajudar a crear ocupació de qualitat, i per això
una de les accions que es duen a terme és canalitzar les demandes del sector cap als centres
educatius, de tal manera que aquests puguin formar els treballadors que necessita el sector
nàutic a Barcelona, caracteritzat per l'especialització. En aquest sentit, aquest curs s’ha posat
en marxa el nou Institut de la Nàutica de Barcelona, amb 184 alumnes que cursen
ensenyaments esportius i formació professional de manteniment de vaixells i de sistemes
electrotècnics i de comunicació a les embarcacions.
Ara, el Barcelona Clúster Nàutic ha millorat la borsa de treball online, que inclou una secció
pública on es publiquen les demandes de feina, i una plataforma privada, reservada als socis i
col∙laboradors, que inclou els currículums d’una seixantena de professionals especialitzats en
el sector nàutic o procedents de sectors afins que desitgen treballar en aquesta àrea.
A la plataforma s’ha incorporat una potent eina de recerca per paraula o paraules clau,
corresponent als estudis, les llengües parlades, el perfil professional i el sector o sectors en els
quals han treballat els candidats. Així, els socis que disposin d'alguna vacant poden buscar amb
facilitat el candidat que més s'ajusta al perfil desitjat.
Diverses agències de recursos humans ja s'han posat en contacte amb el Clúster per trobar els
perfils d'algunes ofertes de treball dels seus clients.
D'altra banda, està en marxa el programa FP On Board, segons el qual els alumnes de formació
professional dels centres adscrits a la Fundació BCN Formació Professional poden realitzar les
seves pràctiques curriculars en les empreses sòcies del Barcelona Clúster Nàutic.
Els interessats en incloure el seu CV a la borsa de treball del Barcelona Clúster Nàutic poden
enviar‐lo en format PDF a comunicacio@barcelonaclusternautic.cat
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