
L’experiència : Mònica Sánchez Galisteo 

La meva experiència després d’haver participat al networking del sector 

administratiu. 

 

 

Tinc 44 anys i he treballat tota la vida com a operària de producció en fàbriques i durant 16 

anys d’administrativa. Durant els últims 2 anys he estat a l’atur, m’havia inscrit a les ETT’s, a 

diferents borses de treball, havia anat directament a les empreses a distribuir currículums i 

havia donat veus als coneguts de que estava buscant treball, però tot i així no trobava feina. 

 

Al maig del 2015 vaig fer el programa del Dispositiu d’Entrenament de Competències, aquí a La 

Fassina,  i va ser molt gratificant, vaig realitzar un itinerari de recerca de feina i vaig poder 

accedir a fer pràctiques a una empresa, fet que em va aportar autoestima i seguretat en mi 

mateixa per a seguir fent cerca de feina. 

 

El dia 27 de maig de 2016 vaig participar al networking del sector administratiu que va 

organitzar el Servei d’Ocupació i Formació de l’Ajuntament de Vilafranca. Aquell dia ens van 

reunir a gairebé 30 professionals i diferents empreses del sector administratiu en una sala, 

cada participant tenia una agenda on hi havia les entrevistes que tenia amb cada empresa i 

l’hora i, es tractava de fer entrevistes molt curtes amb cada empresa. Abans del dia del 

networking vam fer varies sessions de preparació, on vam revisar el currículum, i preparar i 

practicar una presentació personal i professional. Al principi em va resultar difícil fer una 

autopresentació perquè no sabia com enfocar-la, però una vegada et surt la primera paraula ja 

va tot rodat, les primeres frases si que s’han de preparar, després depèn de com responia 

l’empresari anava adaptant la meva explicació. Vaig trobar que estava molt bé la possibilitat de 

realitzar aquestes sessions perquè jo mai havia participat en un networking, de fet abans 

d’inscriure’m no n’havia sentit a parlar mai. Després d’això vaig anar més tranquil·la perquè ja 

sabia a què m’enfrontava i anava preparada. 

 

Les preguntes que et feien els entrevistadors tenien a veure amb l’experiència, l’actitud, si 

estaves disposat a formar-te, i et posaven situacions per veure què faries. Una pregunta que 

em va sorprendre molt va ser: si jo ara en aquest moment et donés un xec en blanc què faries? 

– Per molt que t’agafi desprevingut en pocs segons has de pensar la resposta, i això fa que 

aprenguis per futures entrevistes. Participar en un networking té moltíssims avantatges, et 

dóna oportunitats de poder fer més d’una entrevista en un dia, on directament et dones a 

conèixer a diferents  empreses i això dóna una satisfacció personal i professional perquè veus 

la reacció dels empresaris, si ha copsat el seu interès, si has cridat l’atenció positivament; tot 

plegat fa que puguis comparar les diferents entrevistes i aprendre. Va ser molt enriquidor, fa 

que et tornis a sentir part del mercat laboral i et fa pujar l’autoestima i la seguretat. Desprès de 

tant de temps de no tenir una entrevista veus que pots accedir a un lloc de feina. 

 

Recomanaria aquesta experiència a les persones que estan buscant feina perquè a més de 

poder accedir directament a les empreses, permet aprendre i valorar-te com a professional. 

Crec que és una bona forma de fer recerca de feina i se’n haurien d’organitzar més. 

 

         Des de principis de juny Mònica Sánchez ha començat a treballar com a administrativa en 

una empresa de la comarca. 


