Oficina de Premsa

- Nota de premsa Fruit de l’acord entre els ajuntaments de Mollet i Ravensburg per
promoure l’ocupació juvenil

L’Ajuntament ofereix la possibilitat de treballar a la
ciutat alemanya de Ravensburg
Els serveis d’ocupació de l’Ajuntament de Mollet treballen en totes les
opcions possibles per poder oferir el màxim d’ofertes laborals a la
ciutadania. En aquesta cas, l’Ajuntament ofereix diverses oportunitats per
treballar a la ciutat alemanya de Ravensburg.
Aquesta oferta s’adreça a persones de menys de 40 anys amb coneixements
bàsics d’alemany o anglès. Es necessita personal per a diferents sectors:
construcció, electricitat, electrònica, mecànica industrial, atenció sociosanitària,
jardineria, gastronomia, etc.
Les persones que estiguin interessades a participar en aquest procés de
selecció, poden apuntar-se a la sessió informativa que tindrà lloc el proper
dijous 20 de febrer, a les 4 de la tarda, a les instal·lacions d’EMFO. Les
inscripcions es poden fer al telèfon 93 570 51 60 o a info@emfo.cat.
Aquesta oportunitat laboral per a ciutadans de Mollet sorgeix arran de l’acord
que van signar el passat mes de setembre els ajuntaments dels municipis de
Rivoli (Itàlia), Ravensburg (Alemanya), Montelimar (França), Kranj (Eslovènia) i
Mollet amb l’objectiu de fomentar l’ocupació laboral i els intercanvis
professionals amb els joves en les respectives ciutats.
Aquesta és una de les primeres accions del Compromís per a l’ocupació i la
formació juvenil que, entre d’altres, preveu estimular i donar suport als joves de
les diferents ciutats signants a buscar feina fora del seu país, si així ho
decideixen i també oferir propostes de pràctiques laborals en les empreses
d’aquestes ciutats per tal que els joves tinguin oportunitat d’aprendre un ofici i
de començar a exercir els seus estudis professionals o universitaris.
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