NOVES MANERES DE TREBALLAR:
EL MODEL FREELANCER
NOTA DE PREMSA

EL FENÒMEN FREELANCER
JORNADA CELEBRADA EL 6
DE NOVEMBRE DE 2014
COLGEOCAT i el CGC van
organitzar conjuntament
aquesta jornada, amb la
participació de Maite Moreno de
Monday Happy Monday i Sam
Morris de Swapsee.

Iniciant la jornada amb un recorregut per la història del treball per
contextualitzar el nou mercat laboral que s'està perfilant, la jornada va
discórrer, de la mà de Maite Moreno, CEO de Monday Happy Monday, sobre
les principals eines que disposa el treballador freelance per vendre el
seu know-how, posar valor al seu coneixement, i fer-se lloc en un entorn
canviant.
Sam Morris, Social Developer de Swapsee, un projecte per crear comunitats
virtuals, va explicar de quina manera connectaven talent i empreses en un
espai virtual al núvol, adaptant-se constantment als nous temps per cobrir les
noves necessitats.
La jornada va comptar també amb la participació del geòleg Ferran Ginette i
del geògraf Marc Serra, que van exposar els seus casos particulars com a
treballadors autònoms; com, quan i per què es van iniciar en la seva pròpia
empresa; les dificultats i entrebancs als que han tingut que fer front, així com
els punts forts d’aquest model de treball; quina és la seva xarxa de contactes
i de quina manera s’han anat reinventant per adaptar-se als requeriments del
mercat professional.
“L’èxit està en saber adaptar-se”. – Ferran Ginette

Maite Moreno a la jornada. Foto: COLGEOCAT.

CLICA i visualitza la presentació de Maite Moreno.

La jornada va comptar amb l’assistència de més de 20 persones, que
van participar activament, exposant opinions, expressant dubtes, i
compartint detalls dels seus casos particulars.
Agraïm a tots, col·laboradors, ponents i assistents, la seva participació
en l’èxit de la jornada.

Presentació de la jornada per part de Lluis Fructuoso, membre del Consell de Govern del
COLGEOCAT. Foto: COLGEOCAT.

Ferran Ginette i Marc Serra. Foto: COLGEOCAT.

Prezi Maite Moreno.

