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L’Ajuntament posa en marxa un espai de recerca activa
de feina al Centre Cívic de Can Pantiquet
L’Ajuntament de Mollet, a través de l’Empresa Municipal per la Formació
Ocupacional i l’Ocupació (EMFO) ha posat en funcionament un Espai de
Recerca Activa de Feina per assessorar i orientar les persones en procés
de cerca de feina.
Des de finals de febrer els ciutadans de Mollet compten amb un nou recurs per
al foment de la seva ocupació. Es tracta de l’Espai de Recerca de Feina, situat
al Centre Cívic de Can Pantiquet i equipat amb ordinadors, telèfon i connexió
internet. Dues persones de l’equip d’EMFO assessoren i orienten els usuaris
per tal d’optimitzar el seu procés de cerca de feina.
L’Espai de Recerca de Feina s’adreça a persones autònomes en informàtica i
internet, que durant dos matins durant quatre setmanes es dedicaran a la
recerca intensiva de feina. D’altra banda, els divendres s’ofereix formació
perquè els ciutadans amb uns mínims coneixements d’informàtica ampliïn les
seves competències digitals i puguin treure tot el profit als portals d’ocupació
que existeixen a la xarxa.
El valor afegit d’aquest espai és que en tots dos casos es tracten grups reduïts i
compten amb atenció personalitzada. Així, els professionals d’EMFO arriben a
conèixer en profunditat el perfil de cada usuari i, d’aquesta manera, focalitzen la
recerca adaptant-la a cada cas particular. A partir d’aquí, es treballa
conjuntament per adequar el currículum a cada oferta concreta, fer-ne
seguiment i preparar l’entrevista per augmentar així les probabilitats de ser
seleccionat.
L’alcalde de la ciutat, Josep Monràs, que ha visitat l’espai aquest dimarts, ha
explicat que comptar amb aquest espai “significa que la Generalitat confia
absolutament en la gestió de tots els programes que s’estan fent de Mollet de
recerca de feina i inserció laboral”.
L’espai gestionat per EMFO, a Can Pantiquet, és un dels 34 nous Espais que la
Generalitat ha obert arreu de Catalunya, subvencionats pel Servei d’Ocupació
de Catalunya, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social i el Fons Social
Europeu.
Adjuntem fotografies.
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