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FAQ’S

Noves assegurances de RCP i Salut
incloses en la quota col·legial
A PARTIR DEL PROPER 1 DE GENER DE 2023, ELS COL·LEGIATS I COL·LEGIADES
TINDRAN NOVES COBERTURES:
RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL (RCP)
SERVEI DE CONSULTES MÈDIQUES TELEMÀTIQUES
L’assegurança de Responsabilitat Civil Professional està destinada a cobrir danys
i perjudicis que, com a professional, puguis causar a terceres persones, mentre
desenvolupes la teva activitat i com a conseqüència d’un error o negligència.
La cobertura de consultes mèdiques telemàtiques compta amb un xat mèdic
general 24/7, dues consultes al mes per especialitats o dues consultes l’any de
medicina general i programada; entre d’altres.

?

Què és la RCP?
Una assegurança que respon als riscos
que pots incórrer com a professional
col·legiat/da per possibles negligències
en l’exercici de la professió comercial.

És obligatòria la RCP?
Actualment és obligatòria per a exercir
en el marc de les professions titulades i
dels Col·legis Professionals.

Què em cobreix la RCP?
Límit per sinistre: 60.000 €.
Danys a documents de tercers en
custòdia.
Defensa de responsabilitat civil i penal.

Té cost la RCP o la de Salut?

Totes dues assegurances s’integraran automàticament amb la mateixa quota
col·legial.

No. Està inclosa en la teva quota
col·legial.

Aquestes cobertures se sumen a l’assegurança per accidents en exercici de la
professió, que cobrirà 15.000€ per mort o invalidesa.

Què he de fer?

Més informació: serveis@coacb.com · 93 231 94 12

Res. S’integraran automàticament amb la
teva quota col·legial.

Notícies

COACB
+

Presenta’ns un company/a i us regalem a tots dos
un tablet o un Smartwatch Huawei (a escollir)
La promoció és única i vigent per a col·legiacions entre l’1 i el 30 de novembre del 2022
Només fins al 30 de novembre, si un company/a teu es col·legia de
part teva, no pagarà quota d’alta (estalvi de 180€) i els dos podreu
triar el vostre obsequi: un tablet Huawei amb pantalla HD de 9.7’’ i 32
GB de memòria, o bé un smartwatch Huawei amb pantalla tàctil, GPS,
trucades i 32 GB de memòria. Un regal per a cadascun de vosaltres.
D’aquesta manera, volem agrair la teva confiança en el Col·legi i la teva recomanació.

Per participar, tria una d’aquestes opcions:
Presencial: Vine, amb el teu company/a, a les oficines COACB (Casp, 130 		
		
Barcelona) en horari de 9 a 18 h. i ho tramitem al moment.

+

+

Per telèfon: El teu company/a pot trucar-nos al telèfon 93 231 94 12 i indicar el 		
		
teu nom i cognoms.
Per e-mail: El teu company/a ens ha d’enviar un email a serveis@coacb. com
		
indicant el teu nom i cognoms.

www.coacb.com/alta2022

Més informació de la promoció: serveis@coacb.com / 93 231 94 12

El COACB participa al Fòrum
Gastronòmic de Barcelona
El Col·legi participa amb un
stand informatiu i d’ofertes de
feina al Fòrum Gastronòmic,
al recinte firal de Montjuïc,
del 7 al 9 de novembre.
A més, els col·legiats i col·legiades del sector tenen accés
gratuït a través d’un codi personal facilitat pel COACB.

				

Nou servei per a col·legiats/des:

Assessorament en incidències de trànsit
El COACB incorpora un nou servei d’assessorament gratuït
amb el que pots consultar i gestionar incidències de
trànsit, com per exemple accidents; assistència penal per
alcoholèmies o conducció sense punts, entre d’altres.
Aquest es suma a l’assessorament personalitzat i gestió
de denúncies de trànsit imposades en horari d’activitat
comercial.
Demana hora amb l’assessor: serveis@coacb.com / 93 231 94 12

				

Networking al Bizbarcelona 2022
A www.networkingprofessional.cat es publiquen els
anuncis d’empreses i candidatures.
El Col·legi està al Bizbarcelona, el 9 de novembre, amb
un espai de Networking, amb cita prèvia, on empreses
de tots els sectors s’entrevisten amb col·legiats i
col·legiades amb l’objectiu d’activar els negocis.
A més, el COACB també compta amb un stand informatiu i un
punt d’assessorament sobre el sector comercial durant els dos
dies de saló al recinte firal de Montjuïc.
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Comercial

Jobs

Darreres ofertes publicades

Consulta totes les ofertes a www.comercial-jobs.com

Portal d’ofertes de feina
exclusiu del sector comercial i adaptades al teu perfil
Accedeix a totes les ofertes a través de la Intranet COACB

Milers d’empreses L’empresa rep
busquen el teu
directament la
perfil professional teva candidatura

Inscripcions
Recepció d’ofertes
il·limitades a
personalitzades
totes les ofertes
per e-mail

PLATAFORMA
COMERCIAL.net
Col∙legi Oficial d’Agents Comercials

I recorda
que, a més, pots registrar-te
a plataformacomercial.net i
rebre comandes directes de comerços

www.plataformacomercial.net
NÚM. 54 - 2022
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ALIMENTACIÓ I BEGUDES

Inscriu-te per la teva Intranet
Ref 17650

Ref 17651

Ref 17656

Detall de l’Oferta: Agent comercial
sector Bellesa i Benestar.
Fabricants d’un producte nutricosmètic innovador i únic: Infusions ecològiques enriquides amb principis actius,
clínicament provats per a la bellesa
i el benestar, per a ser comercialitzats a centres de bellesa, centres de
benestar, spas, grans superfícies i
botigues especialitzades, farmàcies i
parafarmàcies, busca representants
comercials amb cartera de clients per
introduir i comercialitzar el producte.
Remuneració a través de comissions
atractives. www.theriacwellness.com
Zona: Espanya.

Detall de l’Oferta: Comercials distribuïdors sector Horeca i distribució.
Som una empresa familiar que des de
fa més de 30 anys ens dediquem a la
importació de cafè verd, que posteriorment torrem a les nostres instal·lacions de Tarragona i que distribuïm
als nostres clients. Ens distingim per
la qualitat del nostre producte i per la
flexibilitat en la producció, cosa que
ens permet embassar cafè amb la nostra marca i amb la pròpia dels clients.
Estem en procés d’expansió i busquem
comercials i distribuïdors. Contracte
mercantil.
Zona: Espanya.

Detall de l’Oferta: Cerca de comercial
per a empresa especialitzada en fabricació d’envasos per a alimentació.
Empresa ubicada a Barcelona centre,
especialitzada en tot tipus d’envasos
per a alimentació en general (sucs,
conserves vegetals, sopes, pasta, etc.),
de gran consum, que ja subministra a
grans marques reconegudes al mercat, necessita incorporar un comercial
al seu departament. Imprescindible
experiència al setor d’envasos per a
alimentació i amb domini de l’anglès,
valorable també francès. Contracte
mercantil
Zona: Catalunya.

CONSTRUCCIÓ I OBRES PÚBLIQUES

 Més ofertes a www.comercial-jobs.com

Ref 17644

Ref 17649

Ref 17658

Detall de l’Oferta: Tècnic comercial
sector construcció, restauració, neteja
i manteniment.
Es busca tècnic/a comercial freelance a
totes les comunitats autònomes, amb
experiència per a la venda de protectors hidrofugants i oleofugants per a
façanes i sòls de base nano tecnològica, implantats amb èxit als sectors de
construcció, rehabilitació i restauració
de Patrimoni Històric, amb grans referències d’obres, tant a nivell nacional
com internacional. Les funcions principals seran augment de cartera de
clients, prescripció amb arquitectes,
gestió i assistència tècnic-comercial
dels clients i elaboració d’informes.
Zona: Espanya.

Detall de l’Oferta: Comercial per important empresa del sector de parc infantils públics, equipament urbà.
Silmar és una reconeguda empresa
introduïda al sector públic amb seu a
Mataró i activa des de l’any 2004, que
ofereix als seus clients la comercialització, instal·lació, manteniment de jocs
infantils certificats, paviments de seguretat de cautxú, estructures deportives, etc. Busquem agent comercial autònom, que ja estigui actiu i introduït,
amb altres productes o similars, als
ajuntaments. És imprescindible disposar de contactes, experiència i cartera
de clients a ajuntaments. S’ofereix contracte mercantil.
Zona: Espanya.

Detall de l’Oferta: Cuines, ferramentes
i derivats de la fusta.
Empresa especialista en fabricar portes de cuina, busca representant a la
província de Barcelona, Catalunya.
Som una empresa amb més de 125
anys d’història al sector de la fusta,
que ofereix un ampli ventall de productes per a la fusteria com: portes i
mobles de cuina, ferratges, complements de cuina, parquet, portes de
pas, mobiliari a comerços, estructures
metàl·liques, taulers i fusta en general. S’ofereix contracte mercantil. Es
valoraran coneixements d’ofimàtica
(Word, Excel, Power Point, e-mail) i eines de gestió com CRM i SAP.
Zona: Barcelona.

INTERNACIONAL

 Més ofertes a www.comercial-jobs.com

Ref 17646

Ref 17647

Ref 17518

Detall de l’Oferta: Marca d'aigua amb bric.
The Brand Company, empresa de llarg
recorregut al sector del regal publicitari busca una persona per desenvolupar la marca comercialment en l’àmbit
nacional començant per una xarxa de
distribuïdors d’alimentació que ens
permeti arribar al canal Horeca.
Zona: Espanya, Alemanya, Bèlgica,
França, Itàlia, Països Baixos.

Detall de l’Oferta: Sector immobiliari.
Iad va nèixer al 2008 a França amb
l’objectiu de crear una nova generació
de xarxa immobiliària, un concepte
senzill i innovador, sense oficina física, recolzant-se a Internet i les noves
tecnologies. Busquem agent comercial
independent. Pla de formació continu.
Zona: Espanya, Alemanya, EEUU,
Mèxic.

Detall de l’Oferta: Comercial sector
fusta i prescripció.
Empresa del sector de la fusta
dedicada a la fabricació i comercialització d’una gamma de revestiments acústics i decoratius
pròpia per a parets i sostres, busca
incorporar agents comercials per
potenciar la nostra força de vendes.
Zona: Espanya, França i Portugal.
 Més ofertes a www.comercial-jobs.com
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ARTICLES PER A LA LLAR

www.comercial-jobs.com · ofertes@coacb.com
Ref 17618

Ref 17620

Ref 17626

Detall de l’Oferta: Màquina de vapor
d’ús privat o industrial, nova tecnologia
alemanya patentada amb altes comissions.
Empresa d’origen alemany dedicada a
la producció i comercialització d’equips
de neteja a base de vapor saturat amb
mínima humitat que serveixen tant
per a interiors com per a exteriors i
anul·lar l’ús de productes químics. La
nostra màquina MicroCleaner ofereix
una tecnologia patentada inexistent al
mercat que ens proporciona un gran
poder de negociació i amplis marges.
Es busquen comercials autònoms per
a tota Espanya amb vehicle propi.
Zona: Espanya.

Detall de l’Oferta: Assessor Comercial
amb mentalitat ecològica per oferir
equips de purificació d'aigua.
Empresa especialista en sistemes d’osmosi i descalcificadors, amb més de 25
anys d’experiència en el sector. Oferim
equips d’última generació, que ocupen un espai mínim, ecològicament
sostenibles i d’altes prestacions. Tot
això a preus competitius. Possibilitat
d’oferir els nostres sistemes de forma
totalment flexible, compatible amb
qualsevol altra activitat i amb la possibilitat de guanyar importants ingressos. Busquem assessor comercial amb
contracte mercantil.
Zona: Catalunya.

Detall de l’Oferta: Comercial de material elèctric.
Garsaco Import, SL, empresa líder
en fabricació i distribució de material elèctric i de ferreteria cal incorporar agents comercials amb
ambició d’aconseguir els objectius
i ampliar mercat. La nostra companyia compta amb més de 20 anys
d’experiència donant servei a ferreteries, botigues d’il·luminació, material elèctric i electrodomèstics.
Disposem d’un ampli catàleg que
s’adapta a les necessitats de cada client.
Busquem autònom amb dedicació exclusiva i residència a la zona de treball.
Zona: Barcelona, Girona, Lleida, València.

Ref 17634

Ref 17635

Ref 17637

Detall de l’Oferta: Klover - Estufes i calderes de pèl·let.
Fabricant d’estufes i calderes de
pèl·let, present a més de 30 països,
busca delegats comercials per potenciar i consolidar el creixement de
la marca a diverses zones. Klover és
una marca d’elevada qualitat i reconegut prestigi que incorpora els
últims avenços tecnològics als seus
productes com a cremador autonetejable, cablejat de fibra de vidre, wifi
o pèl·let cruise control entre d’altres.
Zona: Espanya.

Detall de l’Oferta: Agent multicartera
en el sector del moble de bany o cuina.
Som un taller familiar de marbres,
ubicats a Santpedor, amb més de
40 anys d’experiència, especialitzats
amb els materials de Sòlid Surface
de base acrílica com el Corian, Krion,
Hi-Macs, Betacryl entre d’altres. Amb
la línia Solid Surface hem realitzat un
producte semi seriat però amb la possibilitat de fer-lo a mida i oferir el servei de medició i muntatge. Busquem
agent multicartera en el sector bany.
Zona: Espanya, Catalunya.

Detall de l’Oferta: Comercial il·luminació, material elèctric, mobles, etc.
Fan Europe Lighting, empresa capdavantera italiana del sector d’il·luminació Europea busca per al seu delegat/
distribuïdor a Espanya (Bernui Exclusivas) agents comercials per a les seves
dues marques principals. Necessitem
nous agents per a tota Espanya per
completar xarxa comercial, especialment per a magatzems de material
elèctric, ferreteries, botigues d’il·luminació, de mobles, decoració, etc.
Zona: Espanya.

Ref 17639

Ref 17645

Ref 17652

Detall de l’Oferta: Comercial/venedor,
tapisseria per a sofàs, cadires, butaques.
Tutto Divani és una tapisseria situada
a Terrassa amb més de 30 anys d’experiència que actualment busca un
comercial/venedor especialitzat en el
sector, per captar clients nous, tant
particulars com a botigues, per a la
venda del servei d’entapissats per a
sofàs, cadires, butaques i retapissats.
Ens adaptem a la necessitat de cada
client. S’ofereix contracte mercantil.
Zona: Catalunya.

Detall de l’Oferta: Delegat/da comercial sector il·luminació led.
Albaled, empresa líder del sector
de la il·luminació led professional
amb més de 10 anys d’experiència,
necessita agents comercials per cobrir el territori nacional. Els nostres
productes es comercialitzen exclusivament a través de professionals.
Principalment, magatzems de material elèctric i instal·ladors elèctrics.
Es valorarà experiència al sector.
Zona: Espanya.

Detall de l’Oferta: Comercial multicartera sector ferreteries i parament.
Es busquen agents comercials multicartera per a la venda de carros
de la compra, per cobrir tota Espanya, visitar ferreteries i botigues
de parament. El nostre producte
és parament de la llar i joc de coberts, ferreteria, carros de la compra. S’ofereix contracte mercantil.
Es valoraran coneixements informàtics en bases de dades (Acces...).
Zona: Catalunya.
 Més ofertes a www.comercial-jobs.com
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QUÍMICS, PLÀSTICS

Inscriu-te per la teva Intranet
Ref 17619

Ref 17633

Ref 17641

Detall de l’Oferta: Agent comercial exclusiu.
Es busca agent comercial amb experiència tècnica en vendes, amb visió
pels negocis, orientada als resultats
i capaç de treballar en un entorn internacional. Impulsarà les vendes,
tant en desenvolupar relacions amb
els clients existents com en aprofitar noves oportunitats comercials.
Som un fabricant establert d’intercanviadors de calor amb més de 30
anys d’història i una gran presència
internacional en procés d’expansió.
Zona: Espanya.

Detall de l’Oferta: Comercial àmbit industrial.
Empresa amb 15 anys al món dels
plàstics i cautxús per a qualsevol tipus
d’indústria. Dissenyem i fabriquem solucions en plàstic i/o cautxú, sèries curtes o llargues, motlles econòmiques
per a petites sèries. Ens dirigim a la
indústria manufacturera, oferim solucions a peces existents o noves, dirigit
al manteniment d’aquestes indústries.
Busquem un comercial coneixedor de
les capacitats del CNC, Impressió 3D i
modelats. Oferim contracte mercantil.
Zona: Catalunya.

Detall de l’Oferta: Fabricant de discs
desmaquillants reutilitzables.
Som una empresa tèxtil amb molts
anys d’experiència en el sector. Necessitem un agent comercial autònom,
amb vehicle propi, per la nostra línia
de packs de discos desmaquillants reutilitzables de 100% cotó orgànic EXO.
Fabriquem i personalitzem packs de
discos desmaquillants amb el nom i
logo dels nostres clients per a comercialitzar-los, marketing, amenities, etc.
La fabricació dels discs es fa de manera
artesanal íntegrament a Olot.
Zona: Catalunya.

Ref 17642

Ref 17643

Ref 17654

Detall de l’Oferta: Sector patrimonial
farmacèutic.
Farmaconsulting, empresa amb més
de 30 anys busca assessor/a patrimonial. Les principals funcions són la
d’assessorar i acompanyar els nostres
farmacèutics en la compra i venda de
la vostra oficina de farmàcia, aconseguir els objectius comercials de la
companyia, prospecció i captació de
nous clients, representar l’empresa
sent la seva imatge en professionalitat
i valors. Contracte laboral fix+variable.
Zona: Espanya.

Detall de l’Oferta: Productes de sistemes d’extracció de mostres i anàlisis.
Som una empresa amb molts anys d’experiència en la fabricació de projectes
per a clients del sector agroalimentari
i alimentari, on oferim productes desenvolupats per a l’extracció i mostreig
d’anàlisi representatives. Ens dirigim
a empreses de diferents sectors com
l’agroalimentari, l’alimentari, el farmacèutic i el químic. Ens interessa fer
conèixer la marca SEMARP per impulsar aquests productes a tot el territori.
Zona: Espanya.

Detall de l’Oferta: Agent comercial
per a òptiques.
Som Ahida 2000, SL distribuïdors oficials a Espanya d’importants marques italianes d’ulleres, amb més de
15 anys al sector. Som una empresa
molt estable al mercat. La col·lecció
representada és una marca italiana
produïda íntegrament a Itàlia amb
un disseny exclusiu i una lleugeresa
que fa que aquesta col·lecció sigui diferent de tot el que hi ha al mercat.
Zona: Galícia, Astúries, Cantàbria, País
Basc, Navarra, Catalunya-Aragó.

SERVEIS

 Més ofertes a www.comercial-jobs.com

Ref 17638

Ref 17640

Ref 17648

Detall de l’Oferta: Comercial financer
autònom.
Som un establiment Financer de Crèdit (EFC) experts en finançament per
a l’habitatge amb més de 30 anys
d’experiència al sector. Busquem persones per col·laborar en el desenvolupament del nostre negoci hipotecari.
Zona: Espanya.

Detall de l’Oferta: Assessor comercial.
Grup Qualia principal empresa i
referent del sector en l’àmbit nacional
necessita, per increment de vendes,
ampliar el seu equip d’assessors
comercials. És una oportunitat de
desenvolupament i creixement en un
sector estable i no afectat per les crisis.
Zona: Barcelona.

Detall de l’Oferta: Roba per al sector
hostaleria.
Empresa de llarga trajectòria dedicada al servei d’hotels, geriàtrics,
busca agent comercial autònom/a
o amb contracte laboral per la venda de tèxtil, llençols, tovalloles, etc.
Condicions a concretar a l’entrevista.
Zona: Espanya.

Ref 17653

Ref 17657

Ref 17635

Detall de l’Oferta: Sector neteja.
Empresa ubicada a Barcelona, selecciona comercials per a la comercialització
de serveis a Hotels de l’àrea de Barcelona. Els serveis són neteja de moquetes
i tèxtils. Es valorarà experiència al canal Horeca. Jornada laboral indiferent.
Zona: Barcelona.

Detall de l’Oferta: Àrea Veterinària.
Assistència per a animals domèstics és
una empresa que pertanya al Grup Assistencial Detriavall Assistance Group, dedicada a la prestació de serveis per a entitats
asseguradores. Estem buscant col·laboradors per a la nostra àrea veterinària.
Zona: Espanya.

Detall de l’Oferta: Sector bany cuina.
Busquem un agent especialitzat en el
sector del mobiliari del bany o de la
cuina per presentar i comercialitzar
les opcions que podem oferir amb el
material Corian i d’altres fabricants,
tots ells materials 100% acrílics.
Zona: Espanya.
 Més ofertes a www.comercial-jobs.com
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Destacats

COACB

				

El COACB publica un estudi on es destaca que la gestió actual dels
marketplaces posa en risc el model comercial català
Segons l’estudi, el 57% dels agents comercials confirma que la seva activitat s’està veient afectada per marketplaces.
La gestió dels marketplaces està tenint una evolució i pràctiques
per part d’empreses i fabricants que està posant en risc el model
comercial de proximitat. Així es desprèn d’un estudi realitzat
pel COACB, en el que el 57% dels col·legiats/des assegura que
l’obertura d’algun canal de marketplace en el seu sector ha afectat
a les seves vendes. Els sectors que més s’han vist afectats són el
Tèxtil i Articles per a la llar i l’oci.
De les persones enquestades que han vist afectades les seves
vendes, un 24% confirma que l’obertura d’algun marketplace en
el seu sector li ha afectat, o reduït, les seves vendes en menys
d’un 10%; un 55% apunta que entre un 10% i un 30% i el 20%
afirma que ho ha fet en més del 30%. D’aquests, els sectors més
afectats han estat el Tèxtil i el d’Alimentació i Begudes.

EN CAS AFIRMATIU, LA VENDA DIRECTA A TRAVÉS
D’AQUESTA PLATAFORMA T’HA AFECTAT O REDUÏT
LES TEVES VENDES?

18%
55%

1%
24%
24%

2%

Per tant, un 75% està notant ja una afectació directa significativa
en les seves vendes.



Gràcies als col·legiats i col·legiades participants
en l’enquesta.

Menys del 10%

Més del 60%

Entre el 10% i el 30%

No contesta

Entre el 30% i el 60%

Consulta l’estudi sencer:

Nova edició del Curs Oficial
d’Agents Comercials
L’Escola Superior de Vendes (ESVEN) imparteix una nova
edició del Curs Oficial d’Agent Comercial per als nous
col·legiats i col·legiades. El curs és en modalitat híbrida
(presencial i/o online) i es farà els dies 13 i 20 de desembre,
de 16 a 20 hores amb la docent Mònica Mendoza.
El curs proporciona les habilitats comercials necessàries
en el procés de venda per optimitzar l’activitat comercial
i certifica la professionalitat dels col·legiats i col·legiades.

Font: COACB

COACB ALS MITJANS

Europapress

“El 57% de agentes comerciales asegura que
los marketplaces afectan a sus ventas, según
el COACB”

Metrópoli Abierta
“Los marketplaces ponen en riesgo el modelo
comercial”

Europapress
“El Showroom Expopell cierra su XVIII edición
con más de 400 nuevos pedidos”

Tot Barcelona
“El 20% d’agents comercials pateix
cancel·lacions de comandes per la guerra”
Si encara no l’has fet, reserva la teva plaça a:
info@esven.org / 93 231 94 12
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22

NOV

24

NOV

1

DES

13 i 20
DES

15

DES

16

DES

21

DES

LLiurament de Títols i Diplomes
Horari:
Lloc:

18:00 h.
Sala d’Actes COACB
(C/ Casp, 130)

Webinar COACB “Comunicació verbal i
no verbal”
Horari:
16 - 17:30 h.
Modalitat: Híbrida

Webinar COACB “La importància de fer
un bon Pla d’Empresa”

A la venda la Loteria de Nadal
del COACB. Enguany també
pots comprar la Dooble.
El COACB posa a disposició dels col·legiats/des la loteria de
Nadal, per al sorteig del 22 de desembre, amb participacions
de 5, 10 i 20 euros per al número 58.302.
A més, enguany també pots comprar la nova de Loteries de
Catalunya, la Dooble, per al sorteig del 20 de desembre. Per 4€
la participació jugues a dos números: un individual i un altre
col·lectiu del COACB amb el número 10.209. Pots comprar la
Dooble al COACB, els punts de venda de Loteries de Catalunya
(indicant que vols el número d’entitat 10.209) o per Internet a
través d’aquest codi QR.

Horari:
16 - 17:30 h.
Modalitat: Híbrida

Curs Agent Comercial - ESVEN
Compra aquí
la Dooble COACB

Horari:
16 - 20 h.
Modalitat: Híbrid

Webinar COACB “Excel aplicat al teu
negoci: gestió i anàlisi de dades”
Horari:
16 - 17:30 h.
Modalitat: Híbrida

Dia de la Patrona - Eucaristia
Horari:
Lloc:

12 h.
Parròquia Sant Oleguer
(C/ Nàpols, 137)

Assemblea General COACB
Horari:
Lloc:

Primera convocatòria 17:30 h
Segona convocatòria 18 h
COACB (C/ Casp, 130)

Només col·legiats/des en actiu

INSCRIPCIONS ALS WEBINARS
Inscripcions online:
www.esven.org

Cursos subvencionats al novembre
i desembre. Places limitades.
El COACB, a través del Consorci per la Formació Contínua,
convoca cursos subvencionats en modalitat online i presencial.
Els cursos estan destinats a treballadors/es adscrits al Règim
General, autònoms/es i persones en atur.
Assessorament per a la creació d’empreses (30 hores)
Dies:
14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 i 30 de novembre
Horari:
De 9:30 a 13:30 h.
Modalitat: Virtual + 1 sessió presencial al Col·legi de
Periodistes (Rbla. Catalunya, 10)
Docent:
Amadeu Ibarz
Iniciació a Compliance (8 hores)
Dies:
28 de novembre i 1 de desembre
Horari:
De 9:30 a 13:30 h.
Modalitat: Presencial al Col·legi de Periodistes
(Rbla. Catalunya, 10)
Docent:
Carlota Palet

Inscripcions presencials:
info@esven.org
www.esven.org
93 231 94 12
Més informació i reserva de places:

