Gaudeix d’ajuts a la contractació a través del Programa
“FEM OCUPACIÓ PER A JOVES”
Si teniu en previsió augmentar o reforçar la vostra plantilla en els propers mesos, us recordem que teniu a
la vostra disposició el programa per a l’ocupació “FEM OCUPACIÓ PER A JOVES”, en la que UNIÓ PATRONAL
METAL·LÚRGICA en col·laboració amb AEBALL com a responsable de la iniciativa, està participant.
El programa ofereix a les empreses participants un ajut de fins a 4.246,20€ per a la contractació de joves
en situació d’atur, facilitant-los experiència laboral durant 6 mesos acompanyada de formació relacionada
amb el lloc de treball i tutorització durant tot el procés. Des d’AEBALL/UPMBALL es col·laborarà amb
l’empresa per a la detecció del lloc de treball i la definició del perfil professional. També es dissenyarà el
programa de formació (que també és subvencionada) i es realitzarà tutorització durant el contracte.
Característiques del Programa:
- Formació pel treballador sense cap cost addicional per a l'empresa.
- Contracte a temps parcial que permeti realitzar la formació adequada al lloc de treball. Generalment, els
candidats treballen 35 hores a la setmana i realitzen 5 hores de formació, encara que es pot adaptar a les
necessitats de cada empresa.
- El sou és segons conveni i categoria professional per les hores treballades (les 35 setmanals).
- 6 mesos de durada mínima del contracte.
- Import de la subvenció: 707,70 €/mes per jornada complerta durant 6 mesos o la part proporcional en funció
de la jornada de treball.
- El contracte ha de possibilitar que el treballador pugui assistir a la formació, que es realitzarà de manera
simultània al contracte de treball.
Col·lectiu a Contractar:
- Edat entre 18 i 29 anys.
- Els candidats han de tenir finalitzada l'ESO, el Batxillerat o un CFGM. No poden participar en aquest Programa
les persones amb estudis de CFGS o estudis superiors.
- Estar inscrits a l’Oficina de Treball com a demandants d’ocupació.
- Prioritàriament amb experiència laboral.
Us assessorarem en la modalitat de contractació que millor s’adapti a la vostra empresa i ens
encarregarem de la tramitació de la subvenció per contracte.

Sol·licita més informació al 93 318 08 28 o envia un email a mgrau@upm.org
Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el
Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa Fem Ocupació per a Joves, regulat per l’Ordre EMO/256/2015.

Si no desitja rebre les novetats d’AEBALL / UPMBALL per correu electrònic, per favor, respongui a aquest missatge indicant BAIXA a l’assumpte i
el donarem de baixa d’aquest servei
.En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal, l’informem que les seves dades estan incorporades als
fitxers automatitzats titularitat d’AEBALL (Associació Empresarial de L'Hospitalet i Baix Llobregat) / UPMBALL (Unió Patronal Metal·lúrgica de L'Hospitalet
i Baix Llobregat). Pot exercir, en qualsevol moment, els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació, i oposició mitjançant un correu electrònic adreçat a
aeball@aeball.net o bé mitjançant un escrit adreçat a AEBALL / UPMBALL, Av. Fabregada, 93, 1º 3ª esc. dreta, 08901 L'Hospitalet de Llobregat.

