Servei d’assessorament per dones empresàries

Aquest és un servei, impulsat per Barcelona Activa i VAE, dirigit a dones treballadores autònomes o promotores
d’empreses de Barcelona.
És fonamenta en l’assessorament i acompanyament personalitzat per aconseguir consolidar i/o fer un créixer de
forma equilibrada la empresa, utilitzant també els recursos que ofereix l’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) per
aquesta finalitat
L’acompanyament s’estructura en dos fases:

Assessorament

Diagnosi
A través d’una entrevista individualitzada, es
defineixen els reptes i les necessitats sobre les
que es vol treballar amb l’empresa interessada.

A partir de les necessitats detectades, es definirà
un pla de treball que inclogui les entrevistes
d’assessorament i seguiment. Les temàtiques
tractades podran abastar aspectes com la revisió
del model de negoci en general, anàlisis del mercat
i la clientela, operacions, organització i recursos
humans, àrea econòmic-financera i societat i medi
ambient entre d’altres.

Quines empreses poden participar?
Dones autònomes o empreses promogudes per dones amb alta fiscal a la ciutat de Barcelona que tinguin com a
mínim 1 any d’activitat efectiva i una facturació mínima de 25.000 € anuals .

VAE (Voluntaris en Assessorament Empresarial)
VAE és una associació sense ànim de lucre formada per voluntaris i voluntàries amb experiència en el mon
empresarial ja sigui perquè han desenvolupat càrrecs directius i de responsabilitat o han gestionat les seves
pròpies empreses. El voluntariat de l’associació assessora a petites empreses i professionals de manera
desinteressada amb la finalitat de retornar a la societat el seu coneixement i experiència.

Dones assessores de VAE
El servei compte amb un equip d’assessores de VAE amb experiència com a directives d’empreses de diferents
sectors d’activitat: entitats financeres, tèxtil, químic i alimentació, i amb responsabilitat sobre les àrees següents:
•
•
•
•

Àmbit financer
Recursos humans
Desenvolupament estratègic
Compres

Per cada cas s’assignarà l’assessora més adient en funció de les necessitats de l’empresa.
Sol·licita el servei complimentant el formulari de demanda de serveis que trobaràs a:
https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/assessorament-a-empreses-i-entitats
Oficina d’Atenció a les Empreses, Roc Boronat 117, 933209600, tgenere.empreses@bcn.cat

