SUMANT TALENT:
VOLS SER UNA
EMPRESA AMIGA?

QUÈ US
OFERIM?
Itineraris de Prospecció Empresarial (IPE), una forma
eficaç de gestió de personal basada en polítiques de
Responsabilitat Social Empresarial.

INCLUSIÓ

Equip de tècnics especialitzats en prospecció laboral que
resoldrà les necessitats en matèria d’ocupació, formació,
reclutament i selecció de personal. Oferim una atenció
personalitzada i individualitzada, recollint les necessitats i
dubtes que plantegin en matèria d’ocupació i apropant els
nostres serveis a la seva organització.

350 empreses col·laboradores

Treballem com a agents d’intermediació laboral per
promoure la igualtat d’oportunitats de les persones
davant l’accés a la feina.

Eina de co-creació de valor social

506 persones contractades en empreses
400 persones formades en empreses

Dades basades en el Balanç Social dels últims 12 mesos
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VOLEU INICIAR UN
PROCÉS DE SEL·LECCIÓ?
Borsa de Treball
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Gestió d’ofertes d’ocupació

Assessorament

Informació i assessorament de subvencions
en relació al col·lectiu que treballem.

Servei que posa en contacte les
necessitats de les empreses que
busquen perfils i ofereixen llocs de
treball amb candidats que es volen
incorporar al món laboral.

(Pre) Selecció de treballadors/es.

Entrevistes personals.

Suport personalitzat

Formació i Treball posa a disposició
de l’empresa la seva cartera de
candidats professionals amb
diferents perfils, formació específica,
habilitats pre-laborals i disponibilitat
d’incorporació de inmediata.

Presentació i acollida a les empreses.

Suport permanent a l’empresa i al
treballador/a ABANS, DURANT I
DESPRÉS de la incorporació al lloc
de feina, facilitant i sensibilitzant al
personal de l’empresa per afavorir
l’acollida de la persona.

Dinàmiques de selecció en clau de competències.
Suport en la descripció del perfil competencial.

Speed Dating.
Dinàmiques de grup.
Elevator pitch.
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CANDIDATS
PER A FER
PRÀCTIQUES

SABEU QUÈ ÉS
LA FORMACIÓ A
MIDA?

Programa de pràctiques
Plataforma de selecció de candidats

Formació a mida

Borsa d’alumnes per a realitzar pràctiques
no laborals, sense cost, a través de convenis
de col·laboració del nostre Servei d’Inserció
Laboral i de les accions de formació.
Pràctiques flexibles, adaptables a les
necessitats de l’Empresa. A més, resulten
una eina de procés de selecció previ per
a un futur contracte laboral; basat en una
prova real, permet verificar les qualitats i
competències dels candidats.
6

Dirigida a futurs treballadors/es. Aquestes
formacions tenen per objectiu la capacitació
del personal de la seva empresa.
Aquest servei inclou:
Organització de la formació.
Contractació de professionals del sector.
Definició de programa formatiu segons
demanda del client.
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NECESSITEU
UN ESPAI?

Projector
PC HP
Wifi

Lloguer d’aules per a realitzar qualsevol
tasca formativa o de selecció.

Aire Acondicionat / Calefacció

Espais acondicionats amb recursos
audiovisuals i de suport.

Cadires amb capacitat 30 pers.

Pissarra

Espais disponibles al local de Barcelona,
ubicació a 200m del Fòrum
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ALTRES
COL·LABORACIONS

VOLEU SER UNA
EMPRESA AMIGA?

Convertim la teva col·laboració en una
oportunitat!
Consulta les propostes!

La Fundació compta amb una xarxa de més de
1000 empreses amigues de la inclusió.
Ara també podeu formar part d’aquest
gran projecte.

Donacions
Promou campanyes solidàries de recollida
d’aliments y roba a la vostra empresa
Contractació
Si necessites un equip de treball, externalitza
l’activitat contractant algun dels nostres
serveis:

Voluntariat Corporatiu
Passejada en bicicleta per a grups de 12-15 pax.
(Projecte Bici Amiga)
Taller de cuina per a grups de 40-50 pax.
(Projecte D’INS Escola-Restaurant)

Restauració i Càtering

Fem a mida tot allò que necessites, si tens una
idea de projecte solidari

Neteja especialitzada

NO DUBTIS EN PROPOSAR-LA!

Manteniment i reformes
Buidatge i recollida d’inmobles
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Ajuda’ns a dignificar
la vida de les persones
RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL

Ramon Llull, 430-438

Garraf, s/n

Vilanoveta, 15A.

Mas de l’Abat, 140

Cooperativa, 1

Sant Adrià de Besòs

Cornellà del Llobregat

Pol. Ind. Sta. Magdalena

Pol. Ind. Alba Vila-seca

Pol. Ind. Anoia

Barcelonès

Barcelona

Vilanova i La Geltrú

Tarragona

St. Esteve Sesrovires

Tel. 93 303 41 00

Tel. 93 376 75 28

Tel. 93 816 58 78

Tel. 977 39 62 91

Barcelona
Tel. 93 708 32 54

fit@formacioitreball.org		
www.formacioitreball.org

