Prospecció
d’empreses

Dispositius de
Treball als barris 2019
El projecte Treball als barris de Barcelona Activa dona suport als territoris
amb majors necessitats de reequilibri territorial i social de la ciutat.
El programa de Dispositius el conformen diverses actuacions integrades
i flexibles per facilitar l’acompanyament a la recerca de feina, la formació
per l’ocupació i la inserció laboral.
EIXOS D’ACTUACIÓ DE LES ACCIONS DE PROSPECCIÓ D’EMPRESES:
Prospecció

Informació dels Ajuts a la Contractació

Contactes i visites a empreses i comerços del
territori, aprofundint en el seu coneixement,
informant dels serveis que Barcelona Activa els pot
oferir i identificant les demandes i necessitats.

• Programes específics.

Carta de
serveis

• Contractació de treballadors
i treballadores
• Ajuts a la contractació
• Pràctiques de Formació
Professionalitzadora
• Constitució d’empreses
i estratègia empresarial
• Cerca de finançament
• Transmissió empresarial

Intermediació laboral
• Professionals amb experiència i formació vinculada.
• Perfils de candidats i candidates implicades en
el seu projecte professional i en la millora
competencial.
• Preferentment de persones dels 14 barris de
la ciutat en recerca activa de feina i participants
en el projecte Treball al Barris.

Accions de qualificació professional:
Formació Professionalitzadora amb
pràctiques en empreses
• Conveni de col·laboració de pràctiques: per facilitar
l’accés al mercat laboral, la millora competencial
i l’ocupabilitat, amb una durada d’entre 40 i 160 h
de pràctiques no laborals, sense cost per a
l’empresa i amb la Pòlissa d’assegurança coberta
per Barcelona Activa.
• Accions formatives vinculades a les tendències
del mercat laboral:
› Netejador/ora d’immobles i mobiliari d’oficines
(230 h).*
› Neteja hospitalària. Especialització (100 h).
› Serveis auxiliars de perruqueria (330 h).
› Auxiliar de càtering (300 h).
› Operacions bàsiques de pastisseria (120 h).
› Activitats auxiliars de comerç (270 h).*
› Auxiliar de serveis i control d’accessos (160 h).
› Auxiliar de treballs d’alçada (200 h).
› Auxiliar de manteniment integral d’edificis (290 h).
› Operacions de fontaneria i
calefacció-climatització domèstica (480 h).*
(*) Aquesta formació dona accés al Certificat de Professionalitat
expedit pel SOC.

Organismes cofinançadors:

