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L’Ajuntament de Mollet ofereix un curs d’activitats
administratives en la relació amb el client pels aturats de
la ciutat
L’Ajuntament de Mollet del Vallès ofereix un curs d’activitats
administratives en la relació amb el client de 820 hores adreçat a persones
en situació d’atur. La preinscripció ja està oberta.
A través de l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació
(EMFO), i mitjançant el projecte “Formació amb compromís de contractació 2015”,
l’Ajuntament de Mollet del Vallès ofereix aquest curs de 820 hores de formació
adreçat als molletans i molletanes que estiguin en situació d’atur.
Durant el curs es treballaran, entre d’altres, aspectes com ara tècniques de
recepció i comunicació, gestió d’arxius, operacions administratives comercials,
llengua estrangera o ofimàtica. També s’inclouen 120 hores de pràctiques
professionals no laborals en empresa.
Per poder accedir al curs cal estar inscrit com a Demandant d’Ocupació No
Ocupat (DONO) un mínim de 45 dies durant el darrer any. També cal tenir el
certificat d’ESO, FPI, 2on de BUP o similar.
Durant les properes setmanes es realitzarà el procés de selecció per tal d’iniciar
el curs al novembre.
Formació Ocupacional 2015-2016
Aquests dies, les persones interessades també es poden informar dels itineraris
de Formació Ocupacional 2015-2016. De moment s’han sol·licitat una sèrie de
cursos relacionats amb els següents sectors:








Atenció a les persones
Comerç, vendes i logística
Informàtica
Administració i finances
Idiomes
Forestal
Electricitat / electrònica

Aquests cursos no són definitius ja que estan pendents de resolució per part del
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

Les persones interessades es poden informar a través de la web d’EMFO
www.emfo.cat o presencialment al C/Riera 7, 1era planta. L’horari d’atenció al
públic és de dilluns a divendres de 8.30h a 19h.
Els projectes Formació amb compromís de contractació i Formació Ocupacional
estan subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, i el Fons Social Europeu-Iniciativa d’Ocupació Juvenil.
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