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Notícies del CETT

L’ALIMARA ES CONSOLIDA com

a hotel de reunions i congressos
Un any després de la inauguració del Gran Saló Catalunya,
l’Hotel Alimara continua avançant en el seu posicionament
en el segment de CCIR (Convencions, Congressos, Incentius i
Reunions).
La qualitat i quantitat dels espais que en configuren l’oferta
situen l’Hotel Alimara en les primeres posicions del rànquing
d’establiments especialitzats en la celebració d’esdeveniments a Barcelona: ocupa el 5è lloc segons l’estadística del
Barcelona Convention Bureau pel nombre d’actes celebrats
el 2004, i és el 7è establiment pel que fa a l’oferta d’espais i
capacitats (Hostelmarket). Aquest és el resultat d’un llarg
camí de 10 anys d’experiència que ajuden a afrontar una
nova etapa que es presenta complexa davant el notable increment de l’oferta hotelera a la ciutat. Per assumir els nous
reptes, la nova temporada s’ha iniciat amb moltes novetats:

• La renovació de les habitacions, canvis als banys i moquetes.
• la renovació de la imatge gràfica, amb l’edició d’un nou
catàleg que presenta detalladament tots els serveis, espais,
capacitats i equipaments de l’Hotel, i un manual de treball
destinat als professionals que, per primera vegada, incorpora tota l’oferta d’aules de tecnologia aplicada.
• el nou lloc web, amb funcionalitats afegides com ara el
buscador de salons per capacitats, interfaces per reserves de
congressos, menús i plànols descarregables.

Darrera d’aquestes millores hi ha el recolzament d’un servei
professional i flexible que s’adapta tant a les necessitats
d’una petita reunió com a les d’un gran congrés internacional amb més de 500 persones, com ara el XIX Eurosensor,
amb seu a l’Hotel Alimara de el passat mes de setembre. ■

Baròmetre laboral del SOPCP curs 2004/2005: més de 2.000 demandes!
Un any més des del Servei d’Orientació
Professional, Col·locació i Pràctiques
del CETT, us fem arribar un resum de
les demandes laborals rebudes. Hem
de dir que des de fa uns mesos, disposem d’una nova eina per gestionar les
ofertes, el campus virtual, que ens ha
d’ajudar a millorar, encara més, el servei que donem tant a empreses com a
l’alumnat. Al campus, tant els alumnes
com els exalumnes de l’Associació
d’Antics Alumnes CETT poden consultar on line, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, les demandes rebudes al
departament. Òbviament això fa que puguem arribar a un nombre més important de candidats i, per tant, poder realitzar
unes millors preseleccions per a les empreses. Ja entrant en matèria, direm que aquest curs 2004/2005 (de setembre a
setembre), hem tornat a superar la barrera de les 2.000 demandes laborals rebudes. Per ser exactes, el nombre total ha estat
de 2.163. Si ens centrem en la classificació d’aquestes demandes segons les àrees, cal remarcar que l’increment més espectacular s’ha donat a l’àrea de transports i viatges, i més concretament en els perfils professionals vinculats al món de les
agències de viatges. El nombre total d’aquestes ofertes ha estat de 413 (veure gràfic), fet que en representa un augment
de més de 165 respecte al curs passat. Quant a l’àrea d’allotjament, l’augment també ha estat important, ja que s’han comptabilitzat 427 demandes laborals. En aquest cas els perfils més sol·licitats han estat els de recepció. En l’àrea de restauració,
les ofertes relacionades amb els perfils de sala (cambrers, maîtres...) han assolit novament un nou rècord respecte a l’històric del departament, amb un total de 547 sol·licituds. També hem establert un màxim en les ofertes relacionades amb la
cuina, amb un còmput total de 452.
Respecte a la resta d’àrees, les dades són similars a les obtingudes en els darrers anys. Respecte al percentatge segons les
categories professionals, el 65% de les demandes es corresponen a perfils dins de càrrecs intermedis, el 22% a càrrecs auxiliars (moltes d’aquestes demandes són a mitja jornada, idònies per a estudiants) i la resta, el 13%, a càrrecs directius. En
resum, aquest ha estat un bon any pel que fa a les demandes rebudes, on els perfils més sol·licitats coincideixen amb l’informe publicat per l’Inem sobre tendències de les ocupacions en expansió. Aquest mateix informe preveu que aquesta tendència seguirà en augment. ■
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