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L’Ajuntament de Mollet aposta per la formació
professionalitzadora amb una nova edició del projecte
Forma i Insereix
Aquesta setmana comença la formació professionalitzadora del curs
d’activitats de venda dins del projecte Forma i Insereix, que imparteixen
els serveis municipals d’ocupació (EMFO). En la darrera edició, més d’un
40% dels participants van aconseguir feina.
El curs s’adreça prioritàriament a joves menors de 30 anys, persones amb
especials dificultats d’inserció al mercat de treball i persones que no cobren
prestació per desocupació.
És el segon any consecutiu que l’EMFO (Empresa Municipal de Formació
Ocupacional) ofereix aquesta formació en l’àmbit d’activitats de venda. Els
alumnes, amb el certificat de nivell 2, podran treballar com a promotors
comercials, operadors de venda en comerç electrònic o administratius
comercials, entre d’altres.
En total són 610 hores en les quals els alumnes aprendran aspectes
relacionats amb les operacions de venda i la informació i atenció al client/a.
Atesa l’actual demanda de competències lingüístiques, també s’inclou una
formació de 90 hores d’anglès professional, especialment enfocat a les
activitats comercials.
Un altre mòdul a destacar són les pràctiques en empresa, ja que permeten als
alumnes posar en pràctica els coneixements i habilitats adquirits en un entorn
real. D’altra banda, a dia d’avui els participants ja han realitzat la formació
complementària en la qual treballen competències per optimitzar la recerca de
feina i saber com afrontar els processos de selecció.
Des de EMFO es fa un seguiment individualitzat dels alumnes per tal de
millorar la seva ocupabilitat i augmentar les possibilitats d’incorporar-se al
mercat de treball. En aquest sentit, en l’última edició del projecte s’han assolit
més d’un 40% d’insercions.
El projecte Forma i Insereix està subvencionat pel Servei d’Ocupació de
Catalunya, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, i el Fons Social
Europeu.
Inscripcions ofertes

En aquests moments queden places disponibles pels següents itineraris de
Formació Ocupacional: Activitats auxiliars de comerç, Gestió comercial de
vendes, Operacions auxiliars de serveis administratius i generals, Operacions
auxiliars d'enregistrament i tractament de dades i documents,
Manteniment instal·lacions automatitzades
controlades
per
autòmats
programables.
Les persones interessades poden fer la preinscripció a través del web
www.emfo.cat, o adreçar-se personalment al C/Riera 7, 1a planta.
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