CARTA DE SERVEIS AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS

Servei d’Ocupació del Lluçanès
Què fem?
El Servei d’Ocupació del Lluçanès és un servei públic que els ajuntaments ofereixen a
la ciutadania per informar, assessorar i orientar en l’àmbit de l’ocupació, així com
gestionar l’oferta i la demanda d’ocupació del territori, a través de la borsa de treball
(Xarxa Xaloc).
Què oferim?
- Informació, orientació i assessorament laboral individual
- Suport i revisió d’eines de recerca de feina (Currículums, cartes de presentació…)
- Borsa de treball
- Sessions monogràfiques d’orientació laboral
- Tallers de recerca de feina
- Ofertes de feina actualitzades setmanalment
- Ordinadors, internet, telèfon…
- Suport material per realitzar una recerca de feina efectiva: Explotar canals de recerca
de feina
- Configuració d’eines personals (Currículums i cartes de presentació)
- Suport de les tècniques orientadores laborals del Consorci del Lluçanès
A qui ens adrecem?
- A persones en situació d’atur Prats de Lluçanès i del Lluçanès.
- A treballadors i treballadores que vulguin millorar la seva qualificació professional o la
seva ocupació.
- A empreses i persones emprenedores.
Com podeu accedir al nostre servei?
Trucant a l’ajuntament i demanant cita prèvia.
El nostre compromís
Acompanyar a les persones en el procés de cerca activa de feina.
Oferir a les empreses les millors candidatures pels llocs de treball que necessiten cobrir.
Reduir l’atur a Prats de Lluçanès i al Lluçanès en general.
Contacte

Telèfon 93 888 00 50
ocupacio@consorci.llucanes.cat
insercio@consorci.llucanes.cat
Dimecres de 9 a 13 al Casal del Jovent.
Compliment de compromisos
És un servei referent al Lluçanès per totes aquelles persones que cerquen feina, ja sigui
perquè estan en situació d’atur o perquè volen una millora professional.
Reduir l’atur al Lluçanès, sent actualment la comarca de Catalunya amb l’atur més baix:
7.43%.
Tenim una mitja de 150 insercions anuals, persones usuàries del servei que troben feina.
Ens arriben cada any 120 persones noves.
Gestionem una mitja de 120 ofertes de treball a l’any.

