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Els Entorns professionals 
ABANS 
Una persona aprenia un ofici de 
jove, a fer servir una màquina o 
tècnica, i al cap de molts anys, es 
jubilava amb la mateixa màquina a 
la mateixa empresa. Es buscava 
grans especialistes a partir de la 
repetició fent una mateixa cosa. 
 
Constància, fidelitat i obediència. 
 

ARA 
Ens preparem i estudiem molt per fer 
feines que potser no existiran quan 
treballem o seran totalment diferents a 
com són ara. És pràcticament impossible 
que ens jubilem a la mateixa empresa i 
segurament durant la vida treballarem a 
diverses empreses alhora.  
 
Dinamisme, innovació i adaptació. 



Si tenim entorns diferents dels 
d'abans, creieu que es busquen 
professionals diferents?  



Què s'espera dels treballadors actuals 

■  Ràpida detecció de nous escenaris 
■  Capacitat estratègica  
■  Flexibilitat d'adaptació 
■  Altes dots de relacions personals 
■  Bones eines per a la comunicació 
■  Capacitat de generar valor afegit 
■  Alt nivell de gestió de la informació 

 
Ah sí, també hem de saber la feina tècnica. 



Lideratge 
"És un intent d'influència interpersonal, dirigit a través del procés 
de comunicació, a l'assoliment d'una o diverses metes" 
 
*Diccionari de ciències de la conducta (1956) 



Lideratges compartits 

Altres 
(Líder) 

Nosaltres 
(Líder) 

Altres 
(Líder) 



Els nous líders han de... 

■  Conèixer bé el seu equip 
■  Tenir clars els límits individuals 
■  Generar confiança 
■  Tenir clares les prioritats 
■  Ser bons comunicadors 
■  Tenir clar que tothom espera el que diran 
■  Saber aprofitar el millor dels altres 
■  Renunciar a vegades a les seves idees 



1. 
Capacitats més demandades 

en els professionals actuals 



Capacitats PERSONALS 

Autoconeixement 
Gestionar els altres a partir 
del coneixement propi. 
Optimització de les relacions 
a partir del domini d'un 
mateix. 

Valors 
La volatilitat a la que hem 
arribat ens porta a buscar 
persones amb alguna base 
sòlida que puguem identificar 
com a pròpia de la nostra 
empresa o projecte. 

Lideratge 
La piràmide trontolla i 
requereix de que tothom sigui 
treballador i cap alhora. Els 
esclaus d'abans ja no 
funcionen per a les noves 
estructures.  
 

Treball en equip 
Capacitat de resoldre 
problemes i reptes i sobretot 
de no generar-ne de nous 
que no existien. 

Comunicació 
Argumentació, oratòria, 
exposició d'idees, 
evangelització, 
presentacions. 

Innovació 
Aportar noves idees a 
conceptes ja existents. 
Millorar processos, redefinir 
estratègies, buscar noves 
metodologies. 
 



Capacitats EXPERIENCIALS 

Adaptabilitat 
Capacitat de funcionar 
òptimament en nous 
escenaris el més aviat 
possible. 

Autoaprenentatge 
La formació reglada inicial és 
totalment insuficient per la 
velocitat a la que anem 
després. Si no sabem 
aprendre sols, no serem 
potents. 

Resolutius 
Capacitat de trobar solucions 
diferents a problemes 
diferents i complexos amb 
patrons que no existeixen. 
 

Iniciativa 
Voluntat pròpia de passar a 
l'acció sense que t'ho manin, 
però sempre de forma 
equilibrada i d'acord amb les 
línies marcades. 

Transversalitat 
Entendre que els camins no 
només van de zero a cent i 
de baix a dalt, sinó que la 
matriu és molt més complexa 
i té major potencial. 

Creativitat 
Idear més enllà del que tens 
assignat com a tasca 
principal. Crear és més difícil 
que innovar, no tens 
referències existents. 
 



Sou un producte? 



Ningú us espera, ni us vol 
comprar, ni us coneix. 



Com trobar feina? 



"No us aneu a vendre, 
feu que us comprin" 

El desig sempre 
genera més acció de 
compra que la pura 
necessitat.  
 
Perquè volem un 
iPhone? 



Des del món adult als joves se us veu: 
 

■  Inexperts 

■  Passotes 

■  Ganduls 

■  Eixelebrats 

■  Inconstants 

■  Irresponsables 

■  Despistats 

■  Incompromesos 

■  Anàrquics 

■  Poc reflexius 

■  Impuntuals 

■  Desconfiats 

■  Desobedients 

■  Farreros 



I com voldrien que fóssiu? 
 

■  Formats / qualificats 

■  Emprenedors 

■  Respectuosos 

■  Treballadors 

■  Educats 

■  Vida saludable 

■  Responsables 

■  Col·laboradors 

■  Amb iniciativa 

■  Intel·ligents 

■  Innovadors 

■  Obedients 

■  Confiats 

■  Reflexius 



2. 
El nostre perfil digital 
defineix qui som pels altres 



Quina presència digital tenim? 

■  Les empreses ho miren per saber qui som 
■  Diferenciem vida personal / professional? 
■  Quins valors publiquem? 
■  Quin tipus de persona mostrem que som? 
■  Quina confiança generem en nosaltres 
■  Ens publicitem o ens amaguem? 
■  Teniu domini / web personal? 



500 milions 
Usuaris a tot el món 

A més de 200 països 
 



Perfils d'empreses 

■  Les empreses poden tenir seguidors 
■  Poden publicar anuncis de feina 
■  Poden explicar qui són, què fan, etc... 
■  Dades principals 



Perfils de persones 

■  Poden "agregar-se" a altres persones 
■  Poden seguir a empreses 
■  Poden participar en grups 
■  Poden buscar feina 
■  Poden publicar CV, estudis, feines.. 
■  Poden seguir canals de notícies... 



Trucs per crear el perfil 

■  Linkedin NO és el vostre CV online.  
■  Publiqueu informació rellevant pel vostre sector 
■  Personalitzeu la vostra URL  
■  Cal utilitzar paraules clau (és un web) 
■  Uniu-vos a grups de la vostra indústria 
■  Pengeu fotos i vídeos de qualitat 
■  Actualitzar-lo sovint 
■  Ompliu el màxim d'apartats amb continguts 
■  Interactueu amb seguidors i contactes 
■  No feu faltes d'ortografia 













Gràcies! 

Alguna pregunta? 
 
 
 
www.linkedin.com/in/paufont 
 


