SERVEIS DE SUPORT A L'EMPRENEDORIA
I A L'EMPRESA
BORSA DE TREBALL

SERVEI D'EMPRENEDORIA I CLUB DE L'EMPRENEDOR

Servei d’atenció a les persones que busquen feina i gestió
d’ofertes de treball de les empreses del territori, a partir dels
requisits sol·licitats. Les persones inscrites poden accedir a les
ofertes de treball i als recursos de recerca activa de feina i de
millora de les seves competències professionals.

- Servei de sensibilització, informació i assessorament a
persones emprenedores:
Acompanyament en el procés de generació d'idees
empresarials.
Tràmits i cerca de fonts de finançament.
Elaboració pla empresa.
Suport a la consolidació d'empreses.
Formació especialitzada.
- Espai de suport a les persones emprenedores en què poden
trobar materials, recursos i serveis per poder desenvolupar de
manera autònoma el seu procés de creació d'empresa.

AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ
Autoritzada pel Servei d’Ocupació de Catalunya amb
núm. 0900000170.

SOC- PUNT D’AUTOSERVEI
Podeu fer gestions relacionades amb el Servei d’Ocupació de
Catalunya: renovació de la demanda d’ocupació, altes, baixes
i suspensions, obtenció de certificats, consulta d’ofertes de feina,
consulta de cursos de formació i d’altres.

REEMPRESA
Servei d'acompanyament i de suport especialitzat per facilitar el
procés de cessió d'una empresa en funcionament i viable, d'un
empresari que la vulgui cedir a un nou emprenedor-empresari
que vulgui continuar amb l'activitat.

Més informació a: borsatreball@caldesdemontbui.cat

SERVEI D'EMPRESA

CLUB DE FEINA

Informació i assessorament en:
Ajuts i subvencions generals i sectorials.
Informació per la internacionalització, per la innovació i
per la competitivitat empresarial.
Altres informacions i normativa.
Calendaris laborals.
Premis a les millors iniciatives empresarials.
Formació especialitzada.

Espai de recerca activa de feina on rebreu atenció personalitzada,
informació, orientació i recursos necessaris per fer una recerca
de feina efectiva.

CLUB DE FEINA +16
Espai destinat als joves, a partir dels 16 anys, interessats a
rebre informació, assessorament i suport per accedir al món
laboral.

CENTRE D'INICIATIVES EMPRESARIALS CALDES EMPRÈN

Més informació a: serveiempresa@caldesdemontbui.cat

Més informació a: clubfeina@caldesdemontbui.cat

SETEMBRE 2017

- Impuls de projectes empresarials de nova creació i consolidació
d'empreses constituïdes recentment. Allotjament en mòduls
d'oficines, tallers i espais compartits de coworking per a la
consolidació dels projectes empresarials.
- Lloguer de la sala de presentacions de 100 m2, per fer-hi
seminaris, sessions de formació, conferències i altres activitats
empresarials.
Contacte: caldesempren@caldesdemontbui.cat

FORMACIÓ OCUPACIONAL
Accions formatives destinades a millorar les competències
professionals necessàries per accedir a un mercat laboral, dinàmic
i exigent.
Més informació a: pfo@caldesdemontbui.cat

TALLERS PER TROBAR FEINA
PREVISIÓ DE NOU INCI DE CURSOS!
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ANGLÈS

Destinat a persones en recerc
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Requisits d'accés: Es realitzarà
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