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L’Ajuntament de Mollet dóna suport en la recerca de
feina a prop de 250 persones del barri de Plana Lledó
A través del projecte “Treball als Barris”, l’Ajuntament de Mollet del Vallès
ha atès a més de 245 persones del barri de Plana Lledó en menys d’un any.
En acabar aquest 2015 s’hauran ofert 18 cursos de formació per la millora
de l’ocupabilitat i, en total, s’han superat el centenar d’insercions laborals.
El servei d’Ocupació de l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i
l’Ocupació (EMFO) de l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha superat l’objectiu de
beneficiar a 200 persones del barri de Plana Lledó atenent a 250 persones en
menys d’un any i superant el centenar d’insercions laborals.
Amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat d’aquest barri, on els índexs d’atur són
dels més alts de Mollet, al llarg d’aquest 2015 una de les tasques principals ha
estat realitzar tutories individualitzades a les persones en situació d’atur per
conèixer el seu recorregut professional i la seva formació i, així, oferir-los un pla
de treball adient a les seves característiques.
Pel que fa als usuaris amb nul o baix nivell informàtic, se’ls ha ofert un curs
d’alfabetització digital a través del qual, entre d’altres, han après a navegar per
internet i buscar feina a través de diferents portals o redactar el seu currículum.
Aquest és el cas de Chakib Ejjaaouani qui ha explicat que gràcies al programa
“el meu currículum ha millorat molt ja que ara només en dues línies explico
la meva experiència i també he après a vendre’m davant l’empresari”.
Un altre cas és el de Laura Carbonell per qui el curs de competències “m’ha
ajudat a conèixer el meu potencial i les meves habilitats, moltes de les
quals desconeixia”, afegint que les orientacions sobre com afrontar una
entrevista “m’ha donat més confiança, empenta i seguretat”.
El programa de “Treball als Barris” ofereix un conjunt de serveis i prestacions a
les persones residents al barri de Plana Lledó tal i com ho va decidir l’Ajuntament
de Mollet del Vallès.
Les accions que ofereix estan subvencionades pel Servei d’Ocupació de
Catalunya i cofinançades pel Fons Social Europeu i el Ministeri de Treball i
Seguretat Social.

Treball als Barris (desembre 2014 – desembre 2015)
Dispositius de suport a la inserció:




Alfabetització digital: 70 persones
Formació en competències: 26 persones
Insercions laborals: 107

En total s’han beneficiat 245 persones.
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