COOPERACIÓ LOCAL PER AL DESENVOLUPAMENT
TERRITORIAL I LA DINAMITZACIÓ EMPRESARIAL (AODL)
Es disposa d’una agent per a l’ocupació i desenvolupament local (AODL) que visita les empreses del municipi,
aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de
suport al desenvolupament local i el cofinançament del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social Servei Públic d’Ocupació Estatal i el Fons Social Europeu.
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Què puc trobar com a empresa?
Si vostè té una empresa o n’ocupa un càrrec de responsabilitat en què li podem ajudar i com a través d’aquest
programa o servei:

No sé on aconseguir ajuda
per...on fer...

Necessito personal

• Li podem oferir informació sobre bona part dels
serveis , recursos i ajuts al seu abast a nivell
municipal. I on obtenir informació actualitzada sobre
aspectes econòmics d’actualitat.
•Li podem posar a l’abast la borsa de treball municipal per
fer-li arribar un grup de candidats pre-seleccionats que
compliran el perfil demandat i que a més haurem comprovat
que són disponibles en aquell moment per estalviar-li
temps i esforços en la selecció.

Voldria augmentar la
capacitació de l'equip humà
de l'empresa

• Li podem dir on fer o amb qui contactar per a la
realització de processos de formació per als propis
responsables empresarials o per als treballadors.

Em falta informació o
capacitació sobre...

• Podem obrir-li una nova línia de possibilitats per
accedir a seminaris, jornades, tallers que
contribueixin a desenvolupar les seves competències.

Com puc contactar per obtenir més informació?
És fàcil, truqui’ns al telèfon 93 474 33 99 i demani per l’AODL. Podem parlar per telèfon o desplaçar-nos a la seva
empresa per comentar aquell o aquells temes que li interessin.

