Oficina de Premsa

- Nota de premsa –

Comença una nova edició del curs d’inserció laboral al
Punt Òmnia de Mollet
Un cop més, l’Ajuntament de Mollet, a través de l’Empresa Municipal per a
la Formació Ocupacional i l’Ocupació (EMFO), i amb el suport de l’Oficina
de Treball de la Generalitat, ofereix un curs d’alfabetització digital enfocat
a la inserció laboral al Punt Òmnia.
Tenint en compte la importància, cada cop major, de l’ús de les tecnologies de la
informació i la comunicació com a canals de recerca de feina, des de fa anys,
l’Ajuntament de Mollet aposta per l’alfabetització digital per tal que els usuaris
ampliïn les seves possibilitats d’accedir a ofertes de treball.
El Punt Òmnia, situat a l’autoservei d’EMFO des de 2001, és un espai dotat amb
equipament informàtic obert a tots els ciutadans i ciutadanes on es realitzen
gratuïtament activitats formatives i de foment de les noves tecnologies.
El curs, que es realitzarà del 14 al 23 de novembre, s’adreça a persones amb un
baix nivell de domini d’internet i de l’ordinador però amb coneixements de català
i/o castellà per poder seguir la formació.
Els continguts seran els següents:




Introducció al correu electrònic i internet
Currículum Vitae i carta de presentació
Introducció als principals cercadors de feina

A l’anterior curs, realitzat el mes de juliol, 8 dels 9 participants van assistir a totes
les sessions i van obtenint el certificat . Els grups són reduïts per donar una
atenció personalitzada a cada un dels participants.
Tota persona interessada en participar en el curs de novembre, es pot adreçar a
EMFO (C/ Riera, 7 1ª planta), trucar al telèfon 93 570 51 60 o enviar un correu
electrònic a info@emfo.cat
Aquesta activitat compta amb el suport de l’Oficina de Treball de Mollet del Vallès
i amb la col·laboració de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària de la
Generalitat de Catalunya.
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