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L’Ajuntament amplia el programa de Recerca de Feina a
joves de 16 a 29 anys
Aquest mes d’abril, l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha posat en marxa
l’Espai de Recerca de Feina per a joves de 16 a 29 anys. Aquest és el tercer
any que aquest programa s’ofereix a persones majors de 30 anys. Després
de les dues edicions anteriors, actualment, 1 de cada 4 participants està
treballant.
Aquests programes ofereixen recursos i assessorament perquè els molletans i
molletanes optimitzin el seu procés de cerca de feina. En ambdós casos
s’adrecen a persones autònomes en informàtica i internet, ja que durant dos
matins durant quatre setmanes es dedicaran a la recerca intensiva de feina
principalment per aquest canal.
En total se’n beneficiaran unes 300 persones i per poder participar-hi els usuaris
interessats han d’estar inscrits a l’Oficina de Treball de la Generalitat de Mollet.
L’Espai de Recerca de Feina per a joves està ubicat al Centre Cívic de l’Era i
està equipat amb ordinadors, telèfon i connexió a internet, igual que l’espai ubicat
a l’Escola Nicolás Longarón destinat als majors de 30 anys.
Entre els dos espais de recerca, quatre membres de l’Empresa Municipal per a
la Formació Ocupacional i l’Ocupació (EMFO) assessoraran i orientaran els
usuaris que busquin feina per tal d’optimitzar el seu procés de cerca.
El seu valor afegit és que s’arriba a conèixer en profunditat el perfil de cada usuari
adaptant la recerca a cada cas particular. A partir d’aquí es treballa conjuntament
per adequar el currículum a cada oferta concreta, fer-ne el seguiment i preparar
l’entrevista per tal d’augmentar les probabilitats de ser seleccionat.

L’Espai de Recerca de Feina per majors de 30 anys està subvencionat pel Servei
d’Ocupació de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Treball. I
l’espai per a joves, pel Servei d’Ocupació de Catalunya, la Generalitat de
Catalunya, el Ministeri de Treball i el Fons Social Europeu a través del Programa
Operatiu d’Ocupació Juvenil.

Ubicacions dels dos espais de recerca de feina de l’Ajuntament de Mollet:
ERF per a joves
EMFO al Centre Cívic l’Era
C. Miguel de Cervantes, 19
935700908
info@emfo.cat

ERF majors de 30 anys
EMFO a l’Escola Nicolàs Longarón
Av. Calderó, 39
935707463
info@emfo.cat
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