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Per a garantir la felicitat dels Mil·lenials, és fonamental que les companyies entenguin 
la seva concepció del treball i la intentin acomodar amb la cultura de l'organització. 
 
S'estima que els Mil·lenials romanen, de mitjana, tres anys en la mateixa empresa, la 
seva visió del treball és molt diferent a la de les generacions predecessores. 
La creativitat a l'hora d'atreure'l és fonamental, però també desenvolupar plans de 
potenciació de les seves capacitats i de motivació per a retenir-li.  
 

QUÈ ACONSEGUIRÀS AMB AQUESTA FORMACIÓ?   
 
Atraure, contractar i fidelitzar amb èxit el talent millennial. 

 

A més:  
- Aprendràs a utilitzar eines de màrqueting adaptades als processos de selecció 

per poder atraure el talent a la nostra empresa. 

- Aprendràs a col·locar al candidat com a eix principal, humanitzant el procés de 
selecció per enamorar al talent. 

- Aprendràs a arribar no tan sols al candidat actiu sinó també al candidat passiu. 
 

EXPERT:  
Sr. Carlos Bella,  que forma part de l'equip de consultors/es de MEHRS 
RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL, www.mers.es.  
Màster en Intel·ligència Emocional, Coach Personal, Tècnic Superior en IE aplicada a 
l’empresa i Dinamitzador Sociolaboral. Pèrit judicial en intervenció psico-educativa amb 
infants i adolescents. Docent universitari, conferenciant, consultor i formador en 
habilitats directives i intel·ligència emocional tant a l’administració pública com a 
l’empresa privada. Més de 10 anys d’experiència  en programes dirigits a joves.  

 

 
PREU:   

Socis 295 € + IVA 
No socis 445 € + IVA 

Recupera part de l’import del curs (104 €): tramitem la bonificació sense cost addicional 

10% descompte a autònoms perquè no poden accedir a la bonificació 
                                                                                                                                                                           

 

 
  

                

 Programa complet de la Formació a continuació 

Programa complet de la Formació a continuació 

eFormació: Talent mil·lenial 
Saps com aconseguir atreure, contractar i fidelitzar el “Talent mil·lenial”?   

 

https://www.facebook.com/aeballasociacion/
https://www.facebook.com/AEBALLUPMBALL.Formacion/?fref=ts
https://twitter.com/AEBALL_UPMBALL?lang=es
https://www.linkedin.com/company/aeball
https://www.youtube.com/user/AEBALLUPMBALL?nohtml5=False
https://t.me/AEBALLUPMBALL
mailto:aeball@aeball.net
http://www.aeball.net/
http://www.mers.es/
http://www.aeball.net/inscriure.asp?id=7802
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PROGRAMA DE LA FORMACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noves eines, nous temps 
 

MÈTODE TRADICIONAL VS NOVES EINES: 
- El candidat com a eix principal. 

- La humanització del procés. 

- De l’inbound màrqueting a l’inbound 

recruiting. 

- Com arribar al candidat passiu. 

ATREURE TALENT: 
- Convertir talent en visites. 

- Potencia les teves eines. 

- Millora el teu employer branding 

- La teva pàgina d'ofertes a la web. 

- Màrqueting multicanal : valors // cultura. 

- Xarxes socials. 

CONVERTEIX TALENT: 
De visitant a candidat 

- L'oferta de feina irresistible: 

• Vídeo. 

• Imatge. 

- Concordança amb la marca de l'empresa. 

- Formularis d'inscripció FCR. 

- Fàcils / Curts / Responsive. 

 AVALUA TALENT: 
 De candidat a treballador 

- Un procés de selecció = una experiència. 

- El candidat com a client. 

- Comunicació eficient entre empresa i candidat. 

- Avalua dimensions de talent: 

• DISC. 

• Motivadors. 

• EQ. 

• Competències. 

 

ENAMORA TALENT 
De treballador a ambaixador de marca 

- Fidelització del talent. 

- Independència. 

- Formació. 

- Salari emocional. 

- Semipresencialitat. 

 

 

Atreu, Converteix, Avalua, Enamora 
 

#TreballemPerGuanyarElFutur #EActiVate 

 
 

 
 

 
 

Els assistents al curs rebran al 

finalitzar un Diploma acreditatiu de 

la formació rebuda per part 

d’experts reconeguts en la matèria. 

 

 

L’Hospitalet, juliol de 2021 
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