Garantim una total eficàcia, professionalitat i
rapidesa en la gestió de les vostres
demandes.

OFICINA MUNICIPAL DE TREBALL

Escoltem, donem resposta i gran valor a les
propostes de les empreses del nostre entorn.

Servei d’Ocupació i Formació
COOPERACIÓ

COL.LABORACIÓ

FIDELITZACIÓ

COMPROMÍS

Lista de precios
Ajuntament
de Vilafranca del Penedès

OFICINA MUNICIPAL DE TREBALL
SERVEI D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ
Pl. Penedès, 4, baixos.
Tel. 938 172 447
C/e. erialp@vilafranca.org
Persona de contacte: Elena Rialp

FUNDACIÓ PRO-PENEDÈS
Pl. Penedès, 3, 3er 3a
Tel. 938 170 588
C/e. inserim@propenedes.com
Persona de contacte: Montse Garcia

QUI SOM?

QUÈ OFERIM?

QUÈ OFERIM?
GESTIÓ D’OFERTES

L’Oficina Municipal de Treball som un
servei d’intermediació laboral que
pertany al Servei d’Ocupació i Formació de
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

La nostra activitat s’adreça tant a persones
en recerca de feina i/o formació com a
empreses que busqueu treballadors o
altres serveis.

Col·laboració en accions formatives del
Servei d’Ocupació i Formació.

Difusió de les ofertes
laborals.
Espais de recerca de feina:
Club de la Feina.

Convenis per a estades pràctiques en
empresa de joves i adults.

Plataformes telemàtiques:
Xaloc de Diputació de
Barcelona i Incorpora (*) .

Visites a les empreses.
Xerrades a càrrec d’empresariat
expert en diferents temàtiques.

Suport i assessorament en la gestió
d’ofertes laborals.
Definició de perfils professionals.

Des de la seva creació ha
esdevingut un espai de
trobada i col·laboració
mútua amb el sector
empresarial per a la
dinamització econòmica
del territori.

FORMACIÓ

Accés a contractació subvencionada
de joves i adults en programes
concrets del servei.

Preselecció de candidats.
Seguiment en el lloc de feina.
MÓN LABORAL

Informació i assessorament sobre el món
laboral.
Responsabilitat social, contractació a
persones amb discapacitat i
acompanyament en el lloc de feina (*).
Bonificacions i desgravacions fiscals per a
la contractació segons col·lectius.
(*) Coordinació amb la Fundació Pro-Penedès

Col·laboració en accions formatives de
l’empresa.
Detecció de necessitats de formació
interna.
Formació a la carta.

