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5 claus per trobar i mantenir un treball. 
Guia d'ocupabilitat

Introducció
La teva ocupabilitat és la teva capacitat d'accedir a un treball i mantenir-lo. En això 

influeixen diversos paràmetres i, encara que no es mesura numèricament, sí que pots 

augmentar o reduir el seu nivell. 

Tenir una alta ocupabilitat és bo: et converteix en un millor candidat o empleat si ja 

tens treball. El mercat laboral és molt competitiu i qualitats com aquesta t'ajuden a 

destacar entre altres seleccionats per a un lloc o una promoció interna. 

Preguntes com “què puc fer perquè em considerin millor en les entrevistes de treball?” 

o “com puc evitar que busquin a una altra persona per al meu lloc?” tenen la mateixa 

resposta: ser ocupable.

L'equip de ITM ha preparat la guia “5 claus per trobar i mantenir un treball” per 

ajudar-te a millorar la teva ocupabilitat perquè no totes les persones aprofiten al 

màxim la seva i volem que tu sí que ho facis: caminant junts arribarem més lluny.

http://www.itmett.com
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5 claus per augmentar la teva ocupabilitat
Cada persona afronta de manera diferent la recerca d'ocupació, també quan ja la 

troba i vol mantenir-la. Però, siguis candidat o treballador, les claus que ha 

seleccionat l'equip de ITM t'ajudaran a augmentar la teva ocupabilitat perquè es 

basen en l'experiència de qui porta més de 10 anys ajudant a persones com tu.

Pots llegir aquesta guia seguint les claus generals i centrant-te solament en el teu 

perfil: candidat o treballador. 

http://www.itmett.com
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Clau 1: conèixer les pròpies competències professionals 
Les teves habilitats són les teves competències professionals, són el que busquen els 

ocupadors per cobrir els seus llocs vacants. Perquè ells les identifiquin en tu, has de 

mostrar-les i abans conèixer bé quines són les que volen per a l'ocupació. 

Intenta contestar a aquestes preguntes:

• Pots enumerar les teves competències professionals?

• Saps identificar les que et fan apte per a un treball? 

• Quines són les que et faltaria desenvolupar?

Si vols millorar la teva ocupabilitat, has de tenir una resposta per a aquestes 

qüestions: has de conèixer bé les teves habilitats, tant les directament relacionades 

amb la teva formació (més tècniques) com les transversals (genèriques per a totes 

les professions). 

Iniciativa, treball en equip, lideratge, polivalència, orientació a resultats… són 

competències transversals que poden sortir a la llum en una entrevista o prova. Els 

teus coneixements tècnics estan llistats en el teu CV, com en els de la resta.

Tan important és conèixer les competències professionals que tens com les que es 

requereixen per al lloc al qual aspires o vols mantenir. Assegura't que desenvolupes 

les habilitats adequades, no solament aquelles que vénen amb el títol o càrrec.

Portar un registre de les teves competències en una carpeta o portfolio t'ajudarà a 

seguir el camí marcat cap al lloc que vols i a avaluar els teus avanços en ell.

http://www.itmett.com
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Candidat
Quan es busca la primera ocupació, les competències professionals són molt similars 

a les del CV. Encara no s'han desenvolupat suficient per destacar entre altres 

candidats. Però des de ITM t'aconsellem aprofundir en les teves pràctiques o 

entreteniments per identificar les habilitats que podries aportar al teu futur treball.

En el cas que estiguis en una època entre treballs, aprofita el teu temps per fer una 

introspecció i qualificar les teves competències per així esbrinar quin camí vols 

seguir. És bon moment també per recordar què tenen en comú els teus llocs previs i 

incloure en el teu portfolio les habilitats que vas adquirir en ells.

Treballador
Les competències professionals que tenies en començar a treballar en la teva 

empresa no poden ser les mateixes que tens ara: has hagut d'adquirir alguna en 

aquest temps. Repassa les tasques que t'han encarregat i has delegat i els 

comentaris que hagis rebut dels teus companys i superiors. Amb aquesta informació, 

actualitza el teu portfolio de competències. 

Si el lloc al qual aspires està en la teva mateixa empresa, fixa't en qui ho ocupava per 

tractar d'identificar el que estan buscant.

Si vols canviar de treball, llavors hauràs d'acudir a l'oferta que hagin publicat i també 

a la seva versió extraoficial si coneixes a algú aquí. Qualsevol referència té valor per 

comparar les teves habilitats amb les requerides.

http://www.itmett.com
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Clau 2: mantenir una actitud proactiva
Una persona proactiva és algú amb iniciativa pròpia que suggereix solucions i no es 

frena per actuar i fer-les realitat. No es tracta tant de valorar les propostes que fa, si 

no el fet que prengui la decisió sense por. Un empleat amb actitud proactiva 

demostra tenir confiança en les seves competències per solucionar una situació i 

contribuir així al bon ritme del departament i l'empresa.

L'actitud contrària és pròpia d'algú 

reactiu que solament actua quan se li 

demana expressament que ho faci. Algú 

així en un lloc de responsabilitat pot ser 

perjudicial perquè, a diferència d'algú 

proact iu , l i fa lta embranzida per 

anticipar-se al problema. Per això una 

a c t i t u d p r o a c t i v a é s v a l o r a d a 

positivament pels ocupadors.

La capacitat d'actuar es pot aprendre a desenvolupar si es perd la por a fallar: segur 

que ets capaç de fer més coses de les que pensaves. Has de posar de la teva part, fer 

que les coses passin. No es tracta de somiar amb impossibles irrealitzables, sinó de 

posar-se en moviment.

Pots presentar-te a un treball encara que no hi hagi una oferta publicada o proposar 

millores en el teu departament encara que ningú te les demani, això és ser proactiu en 

la cerca d'ocupació i en el teu desig de quedar-te en l'empresa.

http://www.itmett.com
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Candidat
Mantenir una actitud proactiva durant el procés de selecció transmet seguretat en un 

mateix. 

Quan t'inscriguis a una oferta, imagina't en el lloc i prepara l'entrevista pensant en 

com et comportaries si treballessis allà: quines solucions aportaries? Què els 

proposaries per millorar? Esmenta alguna de les teves idees durant l'entrevista o en 

les proves que et facin. 

La teva ocupabilitat pujarà si ets proactiu però baixarà si t'amagues i no actues fins 

que t'ho demanen, sobretot en dinàmiques de grup on precisament es valora l'actitud 

dels participants.

Treballador
Cal no confondre la proactivitat amb la hiperactivitat en el treball: no és una qüestió 

de quantitat.

La teva ocupabilitat no depèn de les hores extra que facis ni de les bones relacions 

que tinguis amb el teu cap. En ITM estem convençuts que aquestes pràctiques són 

cosa del passat: avui dia, les empreses valoren més l'actitud enfront dels reptes diaris 

i la visió a llarg termini. 

Una persona proactiva és capaç de pensar tant en el present com en el futur. No 

tinguis por i proposa idees per al teu departament però sobretot treballa per fer-les 

realitat i així tindràs més opcions de ser valorat i mantenir la teva ocupació.

http://www.itmett.com
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Clau 3: estar disposat a reinventar-se professionalment 
La vida dóna moltes voltes i aquell desig de “ser…” que teníem de petits canvia amb 

els anys. Els estudis ens acosten o allunyen d'aquella professió somiada i la realitat a 

determinades edats és que “ser…” ja no està al nostre abast. Però, pots “ser…” una 

altra cosa? No és una qüestió d'edat, encara que sol donar-se en perfils més adults.

El mercat laboral evoluciona al seu propi ritme i has de variar les teves aspiracions 

segons el ritme que marquin les tendències de la teva professió. Has d'adaptar-te al 

que es demanda, no tancar-te sense acceptar els canvis que t'envolten.

Mantenir la ment oberta al canvi és propi d'una 

persona proactiva, capaç de veure les 

oportunitats de les teves capacitats 

professionals i aprofitar-les en el seu benefici 

per reinventar-se i tirar endavant, molt 

habitualment en èpoques de crisis tant 

econòmiques com a existencials o personals.

L'equip de ITM et recomana mantenir els peus en el terra i encaminar la teva vida 

professional cap a allò que faci sentir-te realitzat. No té per què ser el mateix en el 

que et vas formar o en el que fa anys que treballes.

Reinventar-se no és provar moltes ocupacions sense repetir cap. És fer un gir prou 

gran com per encaixar les teves capacitats en un altre lloc, però sense perdre de vista 

qui ets.

http://www.itmett.com
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Candidat
En l'entrevista, explica els girs que pugui haver-hi en el teu CV de manera que el 

seleccionador els vegi com un punt a favor de la teva ocupabilitat. La teva capacitat 

d'adaptació és quelcom positiu si ho planteges com que ets una persona polivalent, 

oberta a explorar noves inquietuds professionals. 

Però pot ser negatiu quan no hi ha un fil conductor en els llocs anteriors perquè pot 

posar-se en dubte el teu compromís amb l'ocupació que estàs sol·licitant. Assegura't 

de posar el context adequat a les teves reinvencions per no perdre punts durant el 

procés de selecció.

Treballador
Mantenir l'ocupació no està renyit amb reinventar-se, són accions complementàries 

sempre que estiguis disposat a ampliar les teves funcions o a canviar de càrrec o de 

departament. Per conservar el teu lloc has d'estar disposat a canviar-ho.

Si tens por al canvi, t'estanques i aportes menys valor a l'empresa. Si a més ets 

reactiu, estàs perdent massa punts d’ocupabilitat. Concentra't a guanyar-los 

mostrant la teva predisposició a adaptar-te a les transformacions que viu el teu 

sector professional.

http://www.itmett.com
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Clau 4: aprofitar la formació contínua
Desenvolupar noves competències i reinventar-se professionalment està molt 

relacionat amb la formació. Si a més sumem que ser proactiu et portarà a buscar 

formes diferents de fer les mateixes coses, es confirma que no pots deixar d'aprendre 

mai si vols mantenir alta la teva ocupabilitat.

La clàssica secció de Formació acadèmica del teu CV ha d'estar en permanent 

actualització: formació de postgrau per a una visió més global o cursos breus 

d'especialització o de prevenció de riscos 

laborals. Has d'orientar qualsevol activitat 

formativa a fer-te més ocupable. 

La formació contínua serveix per mantenir-se 

al dia del que passa en el teu sector, conèixer 

les tendències de futur que has de començar 

a implementar avui, descobrir eines per ser 

més eficient… Pots orientar-ho tot a la teva 

vida professional, però no descartis els teus 

hobbies perquè ajuden a desenvolupar competències transversals igual d'importants 

que les de base tècnica. A més, poden ser un punt sobre el qual girar per reinventar-

te.

El certificat o títol aconseguit no serveix de res si després no ets capaç de posar en 

pràctica el que has après: valora el temps que has invertit en la teva formació 

demostrant que tens clar on vols arribar.

http://www.itmett.com
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Candidat
La formació et prepara per al lloc que vols aconseguir, la formació contínua 

t'assegura que ho pots exercir sense tenir en compte quan ho vas fer per última 

vegada. És una manera de preparar-te, mantenir-te actiu i interessat pel teu sector.

Aprofita els temps entre treballs per formar-te i aprofundir en les competències que 

necessites per optar al lloc que vols.

Explica en l'entrevista que et formes contínuament i demostra en les proves que ho 

saps aplicar a casos reals, no solament que saps la teoria.

Treballador
Formar-se mentre es treballa no és una càrrega addicional que complica la teva 

jornada laboral o el teu temps lliure: és una manera d'actualitzar-te perquè segueixis 

sent el millor candidat per al lloc que ja tens.

Des de ITM ajudem tant a empreses com a treballadors a aprofitar la formació 

contínua perquè la vegin com un recurs de millora interna, abandonant la idea que 

formen a persones que poden deixar els seus llocs. 

El reciclatge professional no és una cosa negativa, reorientar les teves opcions 

gràcies a la formació manté alta la teva ocupabilitat. Com a treballador en actiu tens 

a la teva disposició cursos subvencionats i altres opcions per seguir creixent com a 

professional.

http://www.itmett.com
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Clau 5: desenvolupar una marca personal
El personal branding o desenvolupament d'una marca personal és una tècnica per 

diferenciar-nos de la resta que resulta especialment rellevant quan es tracta de 

professionals en cerca d'ocupació. De fet, si la treballem bé, seran els ocupadors els 

qui vinguin a oferir-nos un lloc perquè ens reconeixeran com a experts.

Comença a desenvolupar la marca personal des de l'inici de la teva vida professional 

perquè no és una cosa que s'aconsegueixi de la nit al dia. Crear les plataformes des 

d'on donar veu a la teva marca, expressar les teves idees, crear-te una reputació, que 

uns altres et valorin… poden passar un parell d'anys fins que la teva marca estigui 

consolidada. 

Una forma molt senzilla de saber l'estat actual de la teva marca personal que et 

recomanem des de ITM és buscar el teu nom a Google: si no hi ha resultats, has de 

començar des de zero; si els que hi ha no t'agraden, has de crear nous; i si trobes 

resultats que et defineixen bé com a professional és que has fet un bon treball previ i 

solament has de mantenir-la.

La marca personal és una eina clau per la teva ocupabilitat perquè et farà ser únic i 

posarà en valor qui ets i el que fas: et defineix com a professional i et diferencia dels 

altres.

http://www.itmett.com
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Candidat
Igual que tu t'has buscat a Google i a les xarxes socials, el seleccionador també ho 

farà: què trobarà? Es portarà la imatge correcta de tu com a professional? Has de 

protegir la teva marca de resultats no desitjats i potenciar els que sí que t'interessa 

que apareguin.

El teu perfil a LinkedIn i un blog són una bona base des d'on construir la teva marca 

personal com a plataformes pròpies. Són els teus contactes i desconeguts els que 

han de parlar de tu positivament: així es construeix la reputació, deixant petjada en 

els altres. 

En un procés de selecció, la teva marca personal equival a diverses recomanacions 

perquè és la comunitat qui la fa. Per això t'ajuda a destacar enfront d'altres 

candidats.

Treballador
A qualsevol empresa li interessa tenir treballadors amb una bona marca personal 

perquè així també guanyen en prestigi per tenir experts en el seu sector. Per això, 

encara que siguis un professional en actiu, pots tenir la teva marca personal: no deixis 

que la de la teva empresa suplanti la teva. 

Troba els teus punts forts i desenvolupa'ls per incrementar el teu valor com a 

empleat. Et servirà per promocionar-te internament. A més, un dels beneficis de tenir 

una marca personal forta és que et permet tenir una millor posició a l'hora de 

negociar les condicions del teu contracte.

http://www.itmett.com
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Conclusió 
Les 5 claus que t'hem donat per millorar la teva ocupabilitat et seran útils tant si 

busques treball com si vols mantenir-lo, si comences la teva vida professional o si fa 

anys que estàs al mercat laboral. 

Treballa en elles i veuràs que estan relacionades: una marca personal fort aguanta 

una reinvenció professional, per millorar les teves competències has de formar-te 

contínuament, una actitud proactiva t'ajudarà a reinventar-te, la teva marca 

personal se sustenta en les competències, etc.

Per millorar la teva ocupabilitat, deixa't guiar pels nostres tècnics. 

http://www.itmett.com
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