Serveis a les empreses:

Serveis a les persones:

milloreu la vostra competitivitat

1

Visites tècniques
d’assessorament*
per establir la possible
col·laboració

6

Disseny integral del Pla
de Formació a mida,
basat en l’anàlisi de
l’empresa

7

Formació de
perfeccionament
professional, d’un
ampli ventall d’àmbits, especialitats i
mètodes

12

Serveis de consultoria en gestió de
recursos humans,
d’empresa i d’ajuts
al desenvolupament

2

milloreu la vostra formació i ocupabilitat

3

Publicació de les vostres ofertes de feina
per Internet a la Borsa
de treball mascarandell.cat*

Suport als processos de
Selecció de personal
de la vostra empresa
(proves, espais, etc)

5

4

Possibilitat de contractes amb subvenció i/o
bonificacions (consulteu opcions)

8

Campus virtual
Mas Carandell a la
vostra disposició

11

Jornades i seminaris*
en temes d’interès i de
competitivitat empresarial

Estades de pràctiques* per valorar el
treball i aptitud de les
persones, amb la
intenció de cobrir
futures vacants

9

Bonificació de la
formació i tramitació del crèdit* de
l’empresa o agrupació
d’empreses

10

Descomptes i
avantatges de
preu en la matrícula per a entitats
col·laboradores

Els serveis amb un* són sense cost per a l’empresa. Més informació al tel. 977 010 850 o bé a la secretaria de Mas Carandell

1

Formació contínua
- per ocupar-se
- per especialitzar-se
- per acreditar-se

6

Espai Activa de consulta d’ofertes de feina
per Internet (consulteu
horaris i espais al web)

7
Accions específiques de
Garantia juvenil per a
nois i noies

12
Assessorament i
informació personal i
en grup sobre
Treball a l’estranger

2

3

Mètodes i formats de
formació: presencial,
per Internet, semipresencial, simulació, tallers,
jornades, seminaris,...

Diversos àmbits:
Idiomes, TIC, Comerç i
màrqueting, Administració, Social i sanitari, Educació, Turisme, Alimentació...

5

4

Inscripció a la Borsa de
treball mascarandell
.cat i consulta d’ofertes
de feina

Sessions informatives sobre recursos
ocupacionals formatius i
tendències del mercat
laboral

8

9

Punt d’informació i
orientació oficial de
l’ICQP en relació a l’Acredita’t

11
Acreditació del de la
competència digital al
Punt d’avaluació
ACTIC

Orientació
professional, per a
dissenyar el propi itinerari acadèmic i/o d’inserció laboral

10
Estades i pràctiques
en empreses reals* a
través d’alguns dels
nostres programes

L’IMFE Mas Carandell és l’Agència de col·locació núm. 900000062 autoritzada pel SOC.
Recursos sense cost per a les persones usuàries, excepte alguns cursos. Inscripcions al tel. 977 010 850 o a la secretaria de Mas Carandell

