WEBINARS
Mobilitzem talent!
Wise People Sant Cugat

Octubre - Desembre 2021

Objectius:
Wise people Sant Cugat proposa 4 sessions en línia per a totes
aquelles persones que vulguin treballar les competències que els
ajudin a reconduir la seva trajectòria professional.
Cada webinar anirà a càrrec d'un professional referent en la
matèria i tindrà una durada de 90 minuts via Zoom.
S'entrenarà diverses competències i eines actuals que
permetran la millora professional.
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EL MEU CV ENAMORA!!

DESCUBREIX ELS TEUS VALORS

En aquest webinar treballaràs diferents
formats de CV perquè demostris el teu
valor professional i destaquis sobre la resta
de candidats.

En aquest webinar coneixeràs el canvi
profund que suposa descobrir els teus
valors i com això t'obre un món
depossibilitats professionals.
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MINDFULNESS

EL PODER DE PENDRE DECISIONS

Mindfulness està orientat a reduir la tensió
emocional, el malestar o l'estrès per afrontar
millor les diferents situacions que ens depara
la vida. Descobriràs les millors estratègies
per a enfrontar les diferents situacions, tant
en l'àmbit personal com a professional.

En aquest webinar coneixaràs els tres passos
principals per poder pendre decisions
conscients i alinieades amb tu que t’ajudarà
en el teu dia a dia i reduirà el nivell d’estrès
que genera el decidir.

EL MEU CV ENAMORA !!
Ponents: Marta Treig i Sara
Data: 20/10/2021 de les 19:00 a les 20:30 hores.

DESCUBREIX ELS TEUS VALORS
Ponent: Rocío Vallejo
Data: 04/11/2021 de les 19:30 a les 21:00 hores.

MINDFULNESS
Ponent: Marcos Boscos
Data: 17/11/2021 de les 19:00 a les 20:30 hores.

EL PODER DE PENDRE DECISIONS.
Ponent: Rocío Vallejo
Data: 02/12/2021 de les 19:30 a les 21:00 hores.

Marta Treig Escale
Màster en Desenvolupament personal i Lideratge per la Universitat de Barcelona el 2016.
Màster en Comunicació no verbal per la Universitat La Florida (valència) el 2017.
Cofundadora i codirectora del programa de Ràdio, Món Interior a Ràdio Molins de Rei.
Sara Moratilla
Responsable de Persones, amb experiència en empreses de diferents mides en el sector legal, retail i
tecnològic.
Màster en Lideratge i desenvolupament personal per la Universitat de Barcelona.
Graduada en Psicologia i Relacions Laborals per la Universitat Ramon Llull.
Rocío Vallejo Navarro
Llicenciada en Ciències de l'Treball per la UOC, Diplomada en Relacions Laborals per la URV.
Màster en Desenvolupament Personal i Lideratge per la UB i Màster en Lideratge Personal i Coaching
teleològic per a l'Institut Goma.
Certificació Internacional de Coaching per valors.
Marcos Boscos Torres
Llicenciat en Dret.
Format en creixement personal i Desenvolupament per Borja Vilaseca Institut, i Licensed Practicioner
of Neuro-linguisitic Programming (PNL) a través d'TalentInstitut. MASTER Practitioner en NPL (PNL)

T'APUNTES?
Inscripció gratuïta.
Envia'ns el teu nom i adreça de correu electrònic a:

wp@wisepeoplesantcugat.cat

T'enviarem enllaç de Zoom.
Moltes gràcies!

