Ajuts a les empreses en la contractació de joves
Ajuts per contractar joves amb el programa fem ocupació
Si la vostra empresa té necessitats concretes de personal, el Fem Ocupació per a
Joves de Mas Carandell us facilita la contractació de joves amb ajuts econòmics i
suport tècnic.
Fem ocupació és un programa de foment de l’ocupació de joves en atur de 18 a 29
anys, que tenen el graduat en ESO, el Batxillerat o un Cicle Formatiu de Grau Mig (o
de la titulació equivalent a efectes laborals o acadèmics) i prioritàriament amb
experiència professional.

Condicions dels contractes i import dels ajuts
Condicions:




Contractes d’un mínim de 6 mesos
En qualsevol modalitat contractual
A jornada laboral completa o parcial, no inferior al 50% de la jornada ordinària
de l'entitat contractant

Subvenció:


Del SMI: 707,60€ mensuals per jornada complerta, o la part proporcional segons
la jornada realitzada, amb un màxim de 6 mesos.

Els ajuts són compatibles amb els incentius fiscals i les bonificacions en les
quotes de la Seguretat Social previstos a cadascuna de les modalitats contractuals.

Ajuts a l’empresa de fins a 707,60 euros/mes
Requisits de l’empresa per rebre la subvenció del SOC





No haver acomiadat treballadors/es del mateix perfil professional de forma
improcedent o nul·la en els tres darrers mesos, ni haver realitzat cap
acomiadament col·lectiu en el mateix període.
Comprometre’s a destinar una persona preparada per fer les funcions de
tutorització previstes a l’Ordre.
Establir sistemes flexibles en la jornada laboral que permetin combinar la
formació i el treball efectiu, si s’escau.

Empreses interessades:

Vs0 210218

Contactar amb Mas Carandell al tel 977 010 850 de dl a dv de 9 a 14h
o mitjançant l’adreça: correu@mascarandell.cat

Projecte subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat
Social, d’acord amb el programa Fem Ocupació per a Joves, regulat per l’Ordre EMO/256/2015,
modificada per l’Ordre TSF/212/2016, de 29 de juliol, i la Resolució TSF/2937/2017, de 14 de
desembre

