Connectem
empreses
i persones

Dispositiu
d’inserció
sociolaboral
del Baix Ebre

Per més informació:

Disseny: Vèrtex Comunicació

Viver d’Empreses Baix Ebre Innova
Polígon Industrial Venta Nova, s/n
43894 Camarles
Tel: 977 471 735
agencia@baixebre.cat
(cal demanar cita prèvia)

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al
desenvolupament local i cofinançada pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social-Servei Públic d’Ocupació Estatal.

Persones

Empreses

Connectem
empreses
i persones

El Dispositiu d’Inserció Sociolaboral del Consell Comarcal del
Baix Ebre és un servei que amb
el suport dels ajuntaments de la
comarca, millora l’ocupabilitat i la
inserció sociolaboral de persones
en situació de desocupació amb
l’objectiu de fomentar i desenvolupar el talent al territori.

Busques
feina?

Prestem serveis tant a persones
com a empreses amb una triple
funció:
T’acompanyem en el teu camí
cap a la inserció al mercat de
treball.
Treballem amb empreses per
detectar les seves necessitats
oferint un servei d’intermediació
laboral.
Gestionem un ventall de recursos per connectar ofertes de treball amb persones que busquen
feina.

Busques
personal
per a la teva
empresa?

SERVEIS A LES PERSONES

SERVEIS A LES EMPRESES

T’acompanyem laboral i professionalment de manera personalitzada per millorar la teva ocupabilitat

T’oferim suport i assessorament en
el procés de contractació

T’ajudem en el procés de recerca
de feina
Posem al teu abast el “club de feina”
que compta amb recursos i ofertes
per millorar la teva recerca de feina
T’oferim formació a mida i tallers de
desenvolupament d’eines i habilitats personals
Gestionem la realització de pràctiques no laborals en empreses
T’informem dels cursos de formació
ocupacional de la comarca

Disposem d’una borsa de treball per
publicar ofertes de la teva empresa
Seleccionem aquells candidats/es
que més s’ajusten al lloc de treball
a cobrir
T’oferim la possibilitat de realitzar
convenis de pràctiques no laborals
Posem al teu abast recursos per
realitzar anàlisis dels perfils professionals de la teva empresa

