Butlletí novembre 2016

T’agradaria conèixer la metodologia DISC i com es pot aplicar a la
teva empresa?
Vine a la Xerrada informativa sobre l’aplicació de la metodologia DISC a la petita i
mitjana empresa: edifici de La Cooperativa – dia 15 de novembre – de 9.00 h a les 9.45h.
Per a més informació o inscripcions, cal escriure un correu a empresa@gesbisaura.cat
DISC és un model d’anàlisi de conducta de les persones, una metodologia que permet
l’enriquiment i millora de la comunicació i les relacions interpersonals. Permet conèixer
els patrons de comportament i identificar els de les persones del nostre entorn. Millorant i
facilitant les relacions entre les persones, i per tant, augmentant-ne conseqüentment el
seu rendiment.
Actualment, DISC s’utilitza per a les següents aplicacions:
- La gestió i millora del rendiment dels equips de persones. La utilització de DISC
permet un autoconeixement conductual dels membres de l’equip i un coneixement de com
són la resta d’integrants. Aquest fet millora la confiança, la cohesió, la cooperació i la
comunicació de l’equip, i com a conseqüència n’augmenta el rendiment.
- Selecció de personal. DISC és cada cop més utilitzat per la selecció de personal com a
complement de l’anàlisi de competències del candidat. Per cada lloc de treball existeix un
estil conductual adequat. DISC ens permetrà conèixer quin estil conductual requereix el
lloc de treball i verificar si l’estil conductual del candidat és l’idoni.
- Gestió de conflictes. DISC ens permet conèixer l’origen d’aquells conflictes que són
causats per disparitat de conductes o comportaments. Dominar l’adaptació a la conducta
de l’altra persona ens permetrà minimitzar els conflictes causats per diferència de
comportaments.
- Treball de lideratge. El coneixement dels perfils DISC dels diferents integrants de
l’equip permet al líder millorar la seva influència, dirigint-se als integrants de l’equip de
forma efectiva.
- Processos de transformació d’organitzacions. DISC permet fer una fotografia de l’estil
conductual dels equips de persones que conformen les organitzacions. Això permet
identificar fortaleses, mancances i canvis necessaris per transformar-los.

Contractació de persones amb coneixements de soldadura.
El dia 8 de novembre finalitza la formació de soldadura, en la qual hi ha participat dos
col·lectius de persones que tenen accés a contractes amb bonificacions o reduccions. Es
tracta de persones en situació d’atur, en edats compreses entre 18 i 30 anys o majors de
45 anys.

La formació s’ha portat a terme a La Salle, ha tingut una durada de 70 hores i s’ha treballat
la soldadura elèctrica (MMA), la soldadura MIG-MAG i la soldadura TIG.
Per a més informació podeu trucar al 93 859 22 26 o escriure un correu a empresa@gesbisaura.cat

Com fer e-mail màrqueting amb el MailChimp.
Vols fidelitzar els teus clients comunicant-te amb ells de manera ràpida i efectiva?
Vine i coneixeràs el funcionament del MailChimp, una eina que, d’una manera molt
senzilla, permet enviar correus electrònics segmentats per tipus de client, gestionar les
campanyes de correu electrònic i valorar el retorn de l’acció.
Continguts: Introducció al MaiChimp. Creació, configuració i gestió de llistes. Creació,
configuració, disseny i enviament de campanyes. Obtenció d’informes dels enviaments i el
seu seguiment.
Data i lloc:

8 de novembre de 2016 – de 9.00h a 13.00h. La Cooperativa – Torelló

Material:

Cal portar ordinador portàtil.

Inscripcions: empresa@gesbisaura.cat. Places limitades.
Cost:

gratuït

Carta de serveis per a les empreses.
Des del Consorci es continua oferint el programa d’assessorament en especialitats
empresarials. Programa orientat a millorar la competitivitat de l’empresa, mitjançant
sessions d’assessorament especialitzat en diferents àmbits empresarials.
Es tracta de sessions presencials d’assessorament individualitzat en l’àmbit escollit per
l’empresa segons les seves necessitats. Els àmbits més sol·licitats són l’assessorament
comercial, el de comunicació, el de gestió d’equips i el de millora contínua.
El Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura subvenciona el 50% del cost de
l’assessorament, fins a un màxim de 700€.
Per a més informació podeu consultar el díptic adjunt a aquest correu, trucar al 93 859 22
26 o escriure un correu a empresa@gesbisaura.cat.

Torelló, 28 d’octubre de 2016

