Necessites contractar Mossos/es de Magatzem?
Aprofita els ajuts a la contractació disponibles

Si tens previsió augmentar o reforçar la vostra plantilla amb personal de gestió de magatzem, us recordem que
encara tens a la teva disposició els ajuts a la contractació del PROGRAMA 30 PLUS, en què AEBALL està participant
per tercer any consecutiu. Actualment són 5 els contractes subvencionats per assignar.
El programa consisteix en una SUBVENCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DURANT MÍNIM 6 MESOS i nosaltres ens ocupen de
fer la selecció, orientació, formació que també és subvencionada i específica pel lloc de treball i es realitzarà en
paral·lel a la feina.
El programa té per objectiu afavorir la inserció laboral de persones majors de 30 anys en situació d’atur i consisteix
en una subvenció per a la contractació durant mínim 6 mesos, acompanyada de formació i tutorització.
Des d’AEBALL ens encarreguem de:


Selecció de candidatures. Disposem de candidats vàlids del perfil de Mosso/a de Magatzem que volen participar en
el programa i reuneixen els requisits mínims.



Organització de la formació, també subvencionada i que es realitza fora de l’horari laboral.



Col·laboració d’AEBALL per a la presentació de la documentació necessària per a la subvenció. Ens encarreguem de
realitzar totes les gestions per tramitar la subvenció d'aquest programa.
Si tens previst contractar en breu, estàs a temps per subvencionar-te la contractació.
A continuació en detallem les característiques:
PERSONES DESTINATÀRIES:



Tenir més de 30 anys, preferentment d’entre 30 i 45 anys.



Estar en situació d’atur en el moment de la incorporació al Programa 30 Plus i estar inscrites a l’Oficina de Treball.

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONTRACTACIÓ SUBVENCIONADA:


Inici de la contractació: Immediata.



Hores setmanals: màxim 35 hores setmanals. Un cop finalitzada la formació, el programa permet l’ampliació a 40
hores.



Durada: mínima de 6 mesos.



Qualsevol tipologia de contracte que permeti una jornada a temps parcial per combinar la formació amb el treball
efectiu.
LA SUBVENCIÓ:
La subvenció serà la proporcional a la jornada i al temps treballat. És compatible amb altres incentius fiscals i les
bonificacions en les quotes de la Seguretat Social previstes per cada contracte laboral. Subvenció corresponent al
Salari Mínim Interprofessional (858,55€ a jornada completa) durant un període d’entre 6 i 9 mesos (fins
7.726,95€).

CARACTERÍSTIQUES DE LA FORMACIÓ:
CURS D’EMMAGATZEMATGE, ESTOCS I TRAMESES
Inici: 14/06/2019
Fi: 12/07/2019
Duració: 25 hores
Horari: Divendres de 15:30 a 20:30 hores
Lloc de la impartició: IFTEM - C/Energia, 114 (08840 - Cornellà de Llobregat)
Quedem a la teva disposició per ampliar aquesta informació o per a qualsevol consulta al respecte.
Si necessites altres perfils, no dubtis en consultar-nos.
Vols reservar una contractació per a la teva empresa?
Informa’t al 93 318 08 28 / mgrau@upm.org
"Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo
Estatal en el marc del Programa 30 Plus, regulat per ORDRE TSF/132/2018, de 30 de juliol"

