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EmpordaJobs, un nou canal
d’intermediació laboral
® El psicòleg figuerenc Ramon Molons crea un sistema pioner
per a la col·locació de personal a les empreses
FIGUERES | MARC TESTART

El psicòleg figuerenc Ramon
Molons va comprar el portal
d’Internet EmpordaJobs.com fa
poc més d’un any i mig i, en pocs
mesos, ha aconseguit convertirlo en una agència de col·locació
de personal amb reconeixement
per a les empreses de la comarca. A través de l’Indicador del
Treballador MathsPsyc (ITM),
Molons, amb una llarga experiència en el món de la psicologia, ha creat un sistema pioner a
la zona per donar més fiabilitat
a la selecció de personal. “Barrejo la psicologia amb les matemàtiques i les telecomunicacions”, explica Molons, que s’ha
marcat com a objectiu prioritari
“buscar la comoditat a l’empresari”. Els candidats a un lloc de
treball es poden sotmetre voluntàriament al test ITM, que donarà més dades a l’empresari a
l’hora de decidir la persona que
ha de contractar. “Amb l’ITM,
l’empresari esvaeix els seus dubtes a l’hora de fer la selecció de
personal”, remarca Molons. A
través de la plana web, es pot
veure un vídeo tutorial.
Durant aquests mesos de posada en marxa del portal, Molons ha treballat de valent, fins al
punt que, en els últims tres mesos, un total de noranta empreses s’han apuntat a aquesta ini-
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L’Indicador del Treballador
MathsPsyc millora la fiabilitat
a l’hora de fer la selecció
de personal a les empreses

RAMON MOLONS
PSICÒLEG I PROPIETARI D’EMPORDAJOBS

He barrejat la psicologia
amb les matemàtiques i les
telecomunicacions. Faig tot el
procés de selecció amb un
indicador matemàtic pioner,
l’ITM, que esvaeix molts dubtes a
l’empresari»

«

Als empresaris, els agrada
la proximitat i aquest
portal és un exemple de treball
proper. És per això que moltes
empreses confien en aquest
producte»

«

ciativa. “Actualment, ja hi ha
1.491 empresaris que s’han interessat pel servei”, argumenta Ramon Molons, assegurant que
“ara, el producte ja està més definit”.
Proximitat
El tret característic que defineix
el projecte d’EmpordaJobs és la
proximitat. “Als empresaris de la

El portal «EmpordaJobs.com»
ha aconseguit que quasi
1.500 empresaris ja
s’hi hagin interessat

comarca, els agrada la proximitat i és per això que moltes empreses confien en aquest producte més proper que d’altres
ofertes que hi pugui haver al
mercat de col·locació”, explica
Molons.
Apartat de formació
A la plana web EmpordaJobs.com, hi ha els apartats de
l’empresari i del candidat –s’hi
pot apuntar gratuïtament–, on
poden introduir-se les dades i
els currículums propis per tal
que es pugui fer la selecció de
personal.
EmpordaJobs.com també
compta amb un apartat de botiga, on es pot fer la compra de
productes relacionats amb l’agència de col·locació. A part, el
portal de Ramon Molons també
inclou un apartat de formació,
amb classes per a diferents franges d’edat.



Darreres tres
setmanes per als
Premis Emprenedors
® El termini per presentar
les candidatures per a
aquesta vuitena edició
finalitza el 18 de març
FIGUERES | REDACCIÓ

L’Ajuntament de Figueres, el
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, l’Associació de Joves Empresaris de Girona (AJEG), el
SETMANARI DE L’ALT EMPORDÀ i
l’Associació Fòrum Imagina organitzen, per vuitè any consecutiu, una nova edició dels Premis
Emprenedors Alt Empordà.
Aquests guardons tenen l’objectiu de dinamitzar i promocionar
la iniciativa emprenedora a la comarca, a més de reconèixer l’aportació que les noves iniciatives
empresarials fan com a eina de
dinamització de l’activitat socioeconòmica i de creació de
llocs de treball. El termini per
presentar les candidatures als
premis finalitzarà el dia 18 de
març, de manera que encara hi
ha tres setmanes per presentar
les candidatures.
Els interessats a participarhi poden consultar les bases dels
guardons a la plana web
www.premisemprenedorsaltemporda.com. També es pot demanar més informació a l’àrea de
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres (972 67 42
61 o promocioeconomica@figueres.org) i a l’àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal de l’Alt Empordà (972 51

Els organitzadors fan
xerrades amb emprenedors
i empresaris als centres
de secundària
A més de la categoria
dels estudiants, es
mantenen els altres premis
com en els anys anteriors

44 70 o promocio@altemporda.org).
Presència als instituts
Per a aquesta edició, els organitzadors han decidit augmentar la
presència dels instituts de l’Alt
Empordà, els quals disposen
d’una categoria reservada per a
ells. Es tracta del Premi a la Millor idea de negoci. Per fer-ho
possible, s’han organitzat xerrades amb emprenedors i empresaris a diferents centres de secundària i, fins i tot, una jornada de treball específica sobre els
premis.
A més de la categoria destinada als estudiants de secundària,
com ja és habitual, el certamen
inclou tres categories diferents
més: Premi Jove Empresari (per
a empresaris empordanesos menors de 42 anys); Premi Emprenedor (per a projectes que suposin la creació d’una nova empresa); i Premi a la línia de negoci
innovadora (per a projectes engegats durant els darrers tres
anys).
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® MIQUEL SABARTÉS HA RECOLLIT
EL PREMI. Miquel Sabartés, veí de
Cantallops i subscriptor del
Setmanari de l’Alt EMPORDÀ, ha
recollit el carro de la compra de
Supermercats Montserrat com a
guanyador del sorteig del mes de
gener. Amb aquesta edició lliurem la
butlleta de març (vegeu la pàg. 27).

JORNADES DE PORTES OBERTES INSTITUT CENDRASSOS
PREINSCRIPCIONS 2016 - 2017
Dimarts 8 de març a les 17.00 h
Jornada de portes obertes adreçada a alumnes i pares d’escoles de Figueres
Alumnes: a les 17.00 h visita al centre i posteriorment una xerrada informativa.
Pares: a les 17.00 h es farà una xerrada informativa i posteriorment visita al centre.
Dimarts 16 de març es repeteix la visita i la xerrada informativa exclusivament pels pares.
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