Consultoria en formació i recursos humans
Àrea de Recursos humans

Pla de formació

Disseny d’un pla de formació a mida de cada organització en funció de les
competències professionals i personals del seu equip humà.

Selecció de personal

Selecció de les millors candidatures professionals d’acord amb les
necessitats de l’organització.
Que s’ofereix:
• Entrevistes per competències
• Proves tècniques i psicotècniques
• Valoració de documentació acreditativa
• Presentació de les millors candidatures

Que s’ofereix:
• Detecció de necessitats formatives
• Disseny del pla amb metodologia presencial, semipresencial o en línea
(a través de la plataforma virtual de Mas Carandell)
• Execució del pla de formació
• Certificats de professionalitat privats
• Gestió de la bonificació del crèdit de formació de l’empresa per la FUNDAE
• Possibilitat d’impartir la formació a Mas Carandell o a la pròpia empresa

Àrea de Desenvolupament organitzacional
Anàlisi, descripció i valoració de llocs de treball

Definició del valor afegit que aporta cada lloc de treball a la consecució
dels objectius estràtègics de l’empresa.
Que s’ofereix:
• Disseny del procés adaptat a les necessitats de cada organització
• Elaboració de les fixes descriptives dels llocs de treball
• Valoració de llocs de treball
• Catàleg d’empresa

Avaluació per competències

Detecció de necessitats de capacitació i desenvolupament del personal,
amb la finalitat de millorar i assolir els objectius estratègics de l’organització.
Que s’ofereix:
• Identificació i descripció de les competències de lloc de treball
• Implantació del sistema d’avaluació del personal per competències

Anàlisi del clima laboral

Anàlisi del grau de satisfacció dels treballadors i de les treballadores en relació a temes com ergonomia, comunicació, responsabilitat, lideratge, participació, formació, treball en equip i reconeixement, entre d’altres.
Que s’ofereix:
• Procés de recollida d’informació
• Informe de resultats
• Propostes de millora i plans d’acció

Servei d’outplacement

Suport adaptat a professionals que han d’afrontar nous reptes laborals per
reestructuració de l’empresa.
Que s’ofereix:
• Assessorament en la inserció
• Intermediació laboral
• Informació sobre treball a l'estranger
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Serveis a les empreses

Més informació i atenció a:
Servei de consultoria de Mas Carandell
Horari: de dl a dv de 9 a 14 h
• Presencialment al carrer de Terol, 1, 43206 de Reus
• Al telèfon 977 010 850
• O enviant un correu a consultoria@mascarandell.cat
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