PROGRAMA:
OBJECTIU:
ENTITAT COORDINADORA:
SUBVENCIONA:
TOTAL PARTICIPANTS:
ENTITAT PARTICIPANT:
PARTICIPANTS:

HISTÒRIC:

REQUISITS DELS
PARTICIPANTS:

PROMOURE L’OCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA LOCAL 2016-2017
Millora de l’ocupabilitat i de suport a la contractació en el sector de l’alimentació i
begudes i transport vinculat a la comarca del Baix Llobregat
Consell Comarcal del Baix Llobregat
Diputació de Barcelona
70 persones de la comarca per a realitzar el programa integral
Ajuntament de Vallirana
2 participants de Vallirana (en principi, però es pot derivar més persones)
2015-2016: Prospecció d’empreses del sector alimentari i de la logística relacionada
per a detectar-ne les ocupacions més habituals, perfils professionals que manquen i
necessitats formatives de totes aquestes ocupacions. S’estableix un compromís per a
gestionar les ofertes de treball a través del Consell Comarcal del Baix Llobregat per a
inserir (o fer pràctiques no laborals) a les persones que formin part del programa
 Formació reglada: Graduat Escolar o Graduat en ESO
 Desocupat/ada inscrit/a al SOC com DONO

(Demandant d’Ocupació No Ocupat)

 Estar empadronat/ada a Vallirana
 Experiència i/o interès per treballar a la indústria alimentària, de begudes o

transport vinculat
 Interès vers la formació
PARTICIPANTS
PREFERENTS:
(però no imprescindible)







Dona
Menor de 30 anys o major de 45 anys
Discapacitats (mínim 33%)
Aturats de llarga durada
No tenir ingressos



ITINERARI
FORMATIVO-LABORAL:

PERFILS
PROFESSIONALS A
COBRIR:

 Tutorització i acompanyament a la inserció (al llarg del programa)
 Formació transversal, instrumental i professionalitzadora
Pràctiques no laborals en entorn productiu (no s’assegura a tothom)
 Experiència professional en empreses (no s’assegura a tothom)





Manipulador/a d’aliments
Mosso/a de magatzem – Gestor/a de magatzem
Conductor/a – Xòfer/essa
Comercial



FORMACIÓ A
CONCRETAR:

AJUTS ECONÒMICS:












Seguretat i higiene a la indústria alimentària, amb manipulador aliments (30h)
Especejament i tall òptim de la carn (100h)
Acondicionat del peix i marisc (100h)
Alfabetització informàtica aplicada a la indústria (50h)
Càlcul bàsic i excel aplicat a la indústria (50h)
Operador carretons elevadors (25h)
Gestió de magatzem (70h)
Tècniques d‘informació i atenció al client/a (60h)
Tècniques de venda aplicades al comerç alimentari i begudes (50h)
Títol d’agent comercial ( 25h)

 Al participant: beca pel transport
 A l’empresa: pot optar a subvenció de 400,00€ quan el contracte sigui igual o

superior a 3 mesos i màxim fins a 6 mesos

PER A MÉS INFORMACIÓ I
PREINSCRIPCIONS:

AJ. VALLIRANA – DPT. OCUPACIÓ, COMERÇ, EMPRESA, CONSUM I TURISME
Pg. Dels Horts, 6 (mòduls Serveis Tècnics) – Tel. 93 683 22 62

Actualització: 10/02/2017

