Joves per l’Ocupació
Programa d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a
Catalunya. convocatòria 2016
Resum destinat a empreses
Presentació
El Programa de Joves per l’Ocupació és un programa innovador de suport a l’experiència
pràctica de les persones joves desocupades d’entre 16 i 25 anys, i menors de 30 en cas de
persones amb un grau de discapacitat igual os superior al 33%, que combina accions
d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència
professional en empreses i que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el
seu retorn al sistema educatiu.
L’entitat promotora
L’ entitat promotora d’aquest projecte a Cerdanyola del Vallès és l’Ajuntament de Cerdanyola,
mitjançant el Servei Municipal d’Ocupació, Empresa i Promoció Econòmica.

Actuacions de Formació : Auxiliar administratiu/va amb atenció al Client
La formació professionalitzadora té com a objectiu millorar la ocupabilitat i les oportunitats
d’inserció dels joves a de més d’adaptar-se a les necessitats de les empreses susceptibles de
contractar persones joves.
L’especialitat formativa que es durà a terme serà d’Auxiliar Administratiu/va amb atenció al
client amb un total de 300 hores realitzades entre març i juny de 2017.
Els continguts de la formació són el següents:
•

•

•

Tècniques administratives bàsiques d’oficina (150h)

-

Organització empresarial i de RRHH (30h)

-

Gestió aux. de correspondència i paqueteria (30h)

-

Gestió aux. de documentació economicoadministrativa i comercial (90h)

Operacions bàsiques de comunicació (120h)

-

Comunicació en las relacions professionals (50h)

-

Comunicació oral i escrita en l’empresa (Amb Anglès) (70h)

Reproducció i arxiu (30h)

Pràctiques en empresa
La finalitat del desenvolupament de les pràctiques en empresa és facilitar als alumnes la
integració de les funcions pròpies de la professió, en qualsevol tipus d’empresa de manera
responsable i dinàmica, així com realitzar les tasques específiques del lloc de treball
desenvolupades amb progressiva autonomia, organització i iniciativa.
La durada d’aquestes pràctiques podrà variar en funció de les necessitats de les empreses i
dels alumnes, però aquestes tindran com a màxim la durada d’un mes (80h) i una jornada
màxima de 4 hores/dia i s’hauran de realitzar ininterrompudament.
Les pràctiques es podran iniciar a partir del mes de maig.

Contractació: Experiència professional en empreses i entitats sense afany de lucre
El programa Joves per l’Ocupació preveu l’adquisició d’experiència professional en empreses
mitjançant ajuts a les empreses que subscriguin contractes de treball amb els joves
participants.

Les empreses col·laboradores que subscriguin contractes de treball amb els participants del
programa podran sol·licitar una subvenció amb una quantia equivalent al Salari Mínim
Interprofessional per jornada completa o la part proporcional en funció de la jornada
parcial previst, pels mesos de contracte i amb un màxim de 6 mesos. (3.931,2)

La durada del contracte haurà de ser de com a mínim 6 mesos, i el salari que rep la persona
jove es determina en funció del que estableix el conveni del sector o de l’empresa i en funció de
la durada de la jornada de treball. En absència de convenir, es pagarà la retribució salarial
legalment establerta o la part proporcional que correspongui.

Avantatges per les empreses

•

Possibilitat de rebre fins a 3.931,2 € de subvenció per a la contractació de joves
formats en el programa durant un període mínim de 6 mesos.

•

Bonificacions a la contractació previstes en la Garantia Juvenil. Aquestes actuacions
i mesures per incentivar la inserció laboral poden reduir les cotitzacions socials de
l'empresa fins al 100%

•

Possibilitat de seleccionar entre tots els participants que hagin superat amb èxit la
formació aquells que s’ajustin més a les seves necessitats.

•

Possibilitat de fer un conveni de pràctiques no laborals previ a la possible
contractació.

•

Comptar amb joves compromesos disposats a aprendre i desenvolupar les seves
competències professionals.

•

Suport tècnic en el procés d’incorporació i adaptació al lloc de treball.

•

Assessorament gratuït en tot el procés de tramitació de la subvenció.

•

Rebre el reconeixement de Bona Pràctica Empresarial i prestigi Social per a la
formació de joves professionals.

"Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i
Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb el
Programa d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació”, regulat
per l’Ordre EMO/251/2014” modificada per l’Ordre EMO/254/2015.

