PROGRAMES SINGULARS

Garantia d’Èxit BCN
Què és?
Garantia d’Èxit BCN és un projecte en agrupació amb l’Escola Superior d’Hosteleria de
Barcelona, la Fundació Laboral de la Construcció i l’Escola Gremial d’Instal·ladors de Barcelona.
El programa va adreçat a joves d’entre 16 i 29 anys amb o sense ESO, Batxillerat i Cicles
formatius de Grau Mig i ofereix orientació i formació en sectors que generen ocupació.

Quines àrees i perfils professionals ofereix?
Sector HOSTELERIA I RESTAURACIÓ
 Cambrer/a de restaurant i bar
 Auxiliar de cafeteria i granja
 Auxiliar d’elaboracions bàsiques de cuina i càtering.
Sector INSTAL·LACIONS
 Auxiliar d’instal·lador/a elèctric.
 Auxiliar instal·lador/a de gas i climatització.
Sector CONSTRUCCIÓ
 Muntatge de bastides.
 Instal·lador/a de guix laminat.
Sector IMATGE PERSONAL I ESTÈTICA
 Auxiliar d’imatge personal i estètica.
Sector COMERÇ
 Assistent de retail 2.0.
Sector ADMINISTRATIU
 Auxiliar de serveis administratius
Sector ECONOMIA VERDA I CIRCULAR
 Auxiliar electromecànic/a de vehicles
Sector INSTAL·LACIÓ I AMOBLAMENT
 Muntatge i desmuntatge d’estructures efímeres.

A quines empreses va dirigit?
A totes les empreses de l’àmbit metropolità de Barcelona.

Què ofereix?
➢ Preselecció de candidatures.
➢ Persones formades i motivades específicament pel lloc de feina.
➢ Seguiment de la contractació de la persona jove a través del contacte directe
amb el/la tècnic/a referent de Barcelona Activa.
➢ Ajut a la contractació durant 6 mesos i assessorament i suport en la seva
tramitació.

Característiques de la contractació i els ajuts:
•
•
•
•

Subvenció de 900€/ mes (jornada completa o part proporcional) durant 6 mesos.
Es prioritzaran els contractes de 1 any de durada que es poden formalitzar durant
els mesos de juny i juliol (data límit 1 de setembre de 2019).
Les empreses poden contractar mitjançant qualsevol modalitat contractual segons
la normativa vigent.
La retribució no podrà ser inferior al corresponent conveni o marc normatiu de
referència, així com haurà d’estar dins dels criteris de Barcelona Activa per garantir
l’ocupació de qualitat.

Per a més informació: ocupaciojoves@barcelonactiva.cat

Projectes en agrupació amb les següents entitats:

