Formentera contractarà 130 professionals per millorar la qualitat de la destinació turística
dijous, 17 de març de 2016 18:43

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Comerç i el Patronat de Turisme, ha presentat
avui el procés que durà endavant a través del portal d’ocupació turijobs.com per seleccionar
130 professionals qualificats que faran feina aquest estiu a diferents empreses turístiques de
l’illa. “L’objectiu de la iniciativa és oferir al sector turístic personal qualificat, que ajudi a millorar
la qualitat del servei turístic que s’ofereix a Formentera”, segons ha explicat el gerent del
Patronat de Turisme, Carlos Bernús.

El procés de selecció s’ha iniciat fa una setmana i més de 4.000 treballadors s’han interessat
per aquestes ofertes laborals, segons ha explicat el director general del portal web turijobs,
Xavier Martín. “Es crearà una borsa de professionals del sector turístic per cobrir les
necessitats de personal qualificat del sector turístic per aquesta temporada”, ha afegit.

Els interessats poden presentar els seus currículums fins al pròxim 31 de març al portal
d’ocupació, www.turijobs.com/minisites/formentera. Els perfils dels treballadors que millor
s’adaptin a la demanda de Formentera se’ls citarà per participar en unes jornades de selecció
de personal que se celebraran a Madrid, Sevilla, Bilbao i Barcelona, entre el 4 i el 7 d’abril,
segons ha explicat la consellera de Turisme, Alejandra Ferrer, que ha matisat que “si hi ha
demanda de personal de les illes també s’organitzarà un procés de selecció a Formentera”.

Per últim, seran els propis empresaris del sector turístic els que decidiran a qui contracten, amb
l’ajuda del Consell si requereixen d’eines tecnològiques, com pot ser la gestió d’una vídeo
conferència per conèixer al personal. Aquesta iniciativa compta amb la col·laboració de la
Cambra de Comerç d’Eivissa i Formentera i la PIMEEF. “Aquest és un projecte pioner a nivell
europeu i posiciona a Formentera com una destinació que aposta per la qualitat turística”,
segons ha apuntat Carlos Bernús.
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