ENQUISA DE EMPRESAS E ASOCIACIÓNS EMPRESARIAIS
Trátase de obter información sobre a demanda futura de persoal das empresas da provincia de Lugo, así como
os requerimentos formativos das empresas para desenvolver axeitadamente a ocupación demandada.
Tentamos obter resposta á seguinte pregunta: Que busca a túa empresa nos xoves profesionais?

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DA EMPRESA/ASOCIACIÓN
Nome
Actividade da empresa/asociación
CNAE 2009 da empresa (só para empresas)
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DA PERSOA QUE CUMPRIMENTA ESTE CUESTIONARIO
Nome
Posto
CARACTERIZACIÓN DO SECTOR/EMPRESA
Sector ao que pertence a empresa/asociación
Número actual de traballadores
Cómo cre que evolucionará o seu sector no futuro?

Cómo cre que evolucionará a súa empresa no futuro?

Considera que existe en Lugo, en relación co seu sector, algún factor diferencial con relación a outras
provincias que se poida potenciar? Se a resposta é afirmativa, enuméreo:

EN RELACIÓN COS RECURSOS HUMANOS DA SÚA EMPRESA/ASOCIACION
Enumere cales son, a curto/medio prazo, os postos que a súa empresa ten pensado incorporar:

Cal é a ocupación que vai demandar?

Qué grao de cualificación esixe do persoal requirido?

Formación académica?

Formación complementaria?

Nivel de idiomas?

Coñecementos informáticos?

Coñecemento das novas canles de publicidade/comercialización (Internet, redes sociais, e-commerce,
marketing online...)

Competencias técnicas?

Esixes experiencia previa realizando funcións similares? De ser afirmativa, canto tempo de experiencia?

De entre as seguintes competencias transversais, escolle catro que consideres fundamentais:
Orientación a resultados

Xestión de recursos

Orientación a clientes

Xestión do tempo

Traballo en equipo

Innovación

Asumir responsabilidades

Manexo de detalles

Análises e solución de problemas

Liderado

Anticipación do cambio

Negociación

Autodesarrollo

Organización e planificación

Autonomía

Orientación cara á calidade

Capacidade de aprendizaxe

Orientación comercial

Compromiso

Resistencia á frustración

Comunicación escrita

Perseveranza

Comunicación verbal

Sociabilidade

Equilibrio Traballo/Vida Privada

Toma de decisións

Creatividade

Visión estratéxica e de negocio

Delegación

Empatía

Enerxía

Responsabilidade

Flexibilidade

Actitude

Xestión de Conflitos

Idiomas

Xestión de Equipos

Outros

Cando comeza o proceso de selección, qué medios utilizan:
Prensa

Redes sociais

C.V. enviados á empresa (en papel
ou Internet)

Servizo Público de Emprego

Consultoras externas

Centros de Formación (Universidade, FP...)

Portais de emprego

Bolsas de emprego (sindicatos, concellos...)

Contactos, persoas coñecidas...

Outros (sinalar
cales)

Cal é a razón principal para empregar un determinado método de selección?

Cales son as dificultades ás que fai fronte a súa empresa/asociación para reclutar persoal?
Falta de formación específica

Outras

Falta de cualificación profesional/titulación
requerida
Qué accións formativas serían necesarias potenciar en Lugo para o desenvolvemento da súa empresa/
sector/asociación?

E para reter ás persoas?

Qué accións formativas en concreto cre que debe implementar a Deputación de Lugo para incentivar a
contratación de novos empregados na súa empresa/asociación?

Qué cre que pode facer a Deputación de Lugo para incentivar a contración de novos empregados na súa
empresa/asociación?

Qué cre que pode facer a Deputación de Lugo, en xeral, polo seu sector?

En caso de que queira engadir algo a este estudio non dubide en facelo a continuación.
Calquera nova aportación será benvida.

GRAZAS POLO TEMPO ADICADO E POLA SÚA COLABORACIÓN
Enviar
Pode remitir esta enquisa a través do enderezo electrónico lugowork@deputacionlugo.org ou a través de correo postal dirixido á Deputación de Lugo sita na Rúa San Marcos
nº 8 CP 27001, Lugo ou ben a través da oficina de Rexistro ou en calquera das dependencias administrativas recollidas no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Telefóno de contacto: 982 260 077 - 982 260 088

