Programa INCORPORA
Obra Social de Fundació “la Caixa”
INCORPORA (Intermediació laboral per persones en
més dificultats d’accés al treball) és un programa d’àmbit estatal impulsat per l'Obra Social "laCaixa" que té
com objectiu principal potenciar i facilitar, tant a la
persona com a l’empresa, el procés d’incorporació al
món laboral.
A través dels tècnics de inserció laboral, ofereix un
servei d’intermediació i assessorament a la contractació, que proporciona un suport integral a les empreses
durant tot el procés.
Escola Pia de Granollers forma part d’aquest programa
com entitat social ,que ofereix els seus serveis per facilitar d’aquesta manera a les empreses i als empresaris
posar en pràctica la Responsabilitat Social Corporativa
en integració laboral.
A través del conveni d’adhesió al programa com a valor
afegit, les empreses posen de manifest la sensibilitat en
matèria de RSC, creant una xarxa d’empreses solidàries
que enforteix la valoració ciutadana respecte a aquestes.
El nostre objectiu és generar majors oportunitats de
ocupació amb un servei de proximitat.

Per a més informació:
Escola Pia
Guayaquil, 54
08401 Granollers
Tel. 938 794 314 -938 791 881
Fax 938 790 061
http://www.epiagranollers.cat

Contactar amb:
Albert Barbena
albert.barbena@escolapia.cat
Josefina Guerrero
josefina.guerrero@escolapia.cat

Posem la nostre experiència al servei de la formació
contínua i ocupacional amb la voluntat de donar resposta a
la creixent necessitat dels treballadors i de les empreses
d’adaptar-se als canvis constants que afecten l’entorn
laboral.
PROGRAMES DE FORMACIÓ
Adreçat a persones desocupades a partir dels 16 anys.
Els cursos es programen d’acord amb les necessitats del
món empresarial incloent pràctiques d’empresa.

GESTIÓ D’OFERTES LABORAL

FORMACIÓ PER A LES EMPRESES

Som Agència de Col·locació amb l’autorització núm.
0900000112 per la Generalitat de Catalunya.
Donem servei a les empreses en la gestió d’ofertes, recollint
el perfil demandats i mitjançant la valoració de les aptituds,
coneixements i qualificació professional, fem la preselecció i
presentació de candidatures amb seguiment fins el tancament de la mateixa.
Aquest servei no té cap cost ni per les persones en recerca
de feina ni per les empreses en recerca de treballadors.

Formació contínua

→ Administratiu polivalent (simulació d’empresa)
→ Comerç internacional
→ Administratiu polivalent
→ Gestió de logística i distribució
→ Comerç, atenció al client
→ Serveis de teleassistència
→ Auxiliar de magatzem
Programa de Formació i Inserció (PFI)
Els cursos van adreçats a joves de 16 a 21 anys que han
abandonat l’ensenyament reglat. S’alternen la formació
acadèmica i la professionalitzadora amb pràctiques en
empreses amb les següents especialitats:
→ Auxiliar en administració
→ Auxiliar en comerç
→ Auxiliar en mecànica d’automoció

PUNT D’AUTOOCUPACIÓ INCORPORA (PAI)
Nou servei gratuït a la Comarca

Adreçat a treballadors en actiu que volen actualitzar i
millorar les competències professionals.

Dissenyem i desenvolupem per a les empreses accions
formatives adaptades plenament a les necessitats i
característiques particulars de cada organització,
contribuint d'aquesta manera a la millora de la competitivitat de les empreses i al desenvolupament dels seus
treballadors.
Aquestes accions formatives es poden realitzar a través
del crèdit de formació que s’obté de la Fundació Tripartita.
Com entitat acreditada oferim a les empreses realitzar
el càlcul del crèdit, la gestió administrativa i justificativa
de la formació efectuada, donant un servi integral .

Vols fer-te autònom???
Tens una idea de negoci???
Vols muntar la teva empresa????

PRÀCTIQUES

QUE OFERIM:

Com a complement de les acciones formatives dels
diferents cursos és realitzen pràctiques de perfeccionament
en empreses, les quals, es porten a terme mitjançant un
conveni en el que està inclosa l'assegurança obligatòria de
l’alumne.
Durant tot el període, tant l’alumne com l’empresa disposaran d’un tutor-interlocutor que farà el seguiment amb la
finalitat d’assegurar-se del compliment de les pràctiques.
Una vegada finalitzat aquest període, l’empresa té la possibilitat de contractar l’alumne si ho desitja.

♦
♦
♦
♦
♦

Acompanyament i assessorament personalitzat per
a la realització del pla d'empresa
Valoració de la rendibilitat del negoci
Informació dels tràmits administratius i formes
jurídiques
Informació sobre les diferents línies de finançament
Informació per a accedir a un microcrèdit social
per finançar el projecte

Formació a mida
Ens adaptem a les necessitats de les empreses, oferint la
possibilitat de fer la formació en el nostre centre o be
IN-COMPANY, flexibilitat horària, les eines necessàries
com ordinadors portàtils i el material adequat per cada
formació.

