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Aquest 2016 l’Ajuntament ofereix el doble de places per
formar aturats que l’any passat
Aquest any, l’Ajuntament de Mollet del Vallès, a través de l’Empresa
Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació (EMFO), ofereix el
doble de places de formació ocupacional per a aturats. En total se’n
beneficiaran unes 240 persones. L’any passat es van formar 120 persones,
de les quals gairebé un 30% van trobar feina.
Enguany s’ofereixen 16 itineraris dels sectors comerç, teleassistència, sanitari,
administratiu, forestal, electricitat i anglès.
En total hi hauran 6.750 hores de formació, 2.980 més que l’any passat, i se’n
beneficiaran uns 240 habitants de Mollet i del Baix Vallès.
A principis d’any ja es va posar en marxa el curs d’operacions auxiliars
d’enregistrament i de tractament de dades i documents i aquest febrer s’iniciarà
el curs de formació ocupacional d’assistència documental i de gestió de
despatxos i oficines que permetrà obtenir un certificat de professionalitat i
realitzar pràctiques en empreses per facilitar la inserció laboral.
Al marge d’aquests cursos, entre el febrer i el març està previst que s’iniciïn
d’altres itineraris de formació ocupacional:








Activitats auxiliars d’aprofitaments forestals
Gestió comercial de vendes
Gestió de trucades de teleassistència
Creació i gestió de microempreses
Activitats auxiliars de comerç
Operacions auxiliars de serveis administratius i generals
Activitats de venda

Aquests cursos estan subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, i el Fons Social Europeu i s’hi poden
inscriure prioritàriament per a persones en situació d’atur però també hi poden
participar persones que estiguin en actiu.
Les persones interessades poden fer la preinscripció a través de la web
www.emfo.cat, o adreçar-se personalment al C/Riera 7, 1a planta.
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