
Vols treballar 
en el món online?

Amb lA col·lAborAció de diferents empreses del sector tecnològic

 

  

“Amb la matriu de decisions 

Tens entre 
16 i 29 anys?

Ara mateix 
no estudies 
ni treballes?

Et mous
bé per

internet?
T’agraden 
les xarxes 
socials?

www.ecommerce-joves.cat

formA’t i 
començA A trebAllAr 
en el sector tecnològic!

Formacions gratuïtes finançades pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

Cursos impartits per empreses 
punteres del sector tecnològic

Pràctiques 
en empreses del sector

Fins a 150€ mensuals 
per formar-te!



Forma’t i comença a treballar 
en el sector tecnològic!
Aprofita el Projecte Singulars del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) 
per accedir a un sector d’ocupació a l’alça!

Tècnic en ecommerce i negoci digital
Formació especialitzada en gestió d’ecommerce i negocis online. Aprendràs a treballar 
amb gestors de continguts (CMS), a utilitzar eines d’analítica web, a proposar estra-
tègies SEO, SEM i de social-ecommerce, a optimitzar els canals de venda online amb 
enfocament a la conversió i a fer la gestió administrativa d’una ecommerce.

Programació i implementació d’ecommerce i apps
Formació especialitzada en programació i implementació d’aplicacions web 
multidispositiu i per xarxes socials amb PHP, AJAX, SQL, Javascript, JNet, 

CMS, J2EE, CSS, jQuery, Zend Framework, HTML... 

Expert en màrqueting d’ecommerce, negoci digital i xarxes socials

Formació especialitzada en màrqueting d’ecommerce i en social media. Aprendràs 
a plantejar i planificar estratègies de màrqueting digital, SEO, SEM, Social Media 
Optimization (SMO), Social Media Marketing (SMM), captació de leads, màrqueting 
d’afiliació, email màrqueting...

www.ecommerce-joves.cat

Apunta-t’hi!

tAmbé ens trobAreu A...
Barcelonès i àrea metropolitana
Ingrid Morte
Carrer Àlaba, 61 1r
08005 Barcelona
664 008 148
i.morte@fundaciointermedia.org

Catalunya central
Sonia Hernández
Ctra. de Manresa a Santpedor, Km 4,4
08251 Santpedor
93 827 23 00
shernandez@ampans.cat

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa 
d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil, regulat per l’Ordre TSF/289/2016.
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