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Imatge de la sessió informativa sobre la Garantia Juvenil que es va celebrar el 27 de
setembre.

El Servei Local d’Ocupació organitza sessions del programa de
Garantia Juvenil per informar d’un projecte de contractació en
pràctiques

Dijous 5 d'octubre de 2017

L’Espai Tolrà va acollir el passat dimecres, 27 de setembre, una sessió informativa
orientada als joves de Castellar d’entre 18 i 30 anys al voltant del projecte
“Contractació en pràctiques” inclòs dins el programa de Garantia Juvenil, impulsat
per la Generalitat de Catalunya.

Aquest és un programa europeu d’impuls de l’ocupabilitat amb joves formats que té
com a principal objectiu la seva inserció laboral. La iniciativa consta de diferents
projectes com ara la contractació en pràctiques.

Amb l’adhesió al projecte, l’Ajuntament de Castellar ha accedit a una subvenció de
44.000 euros per part de la Generalitat per a la contractació de quatre joves en
pràctiques que compleixin uns requisits concrets i puguin desenvolupar una feina
d’allò que han estudiat.

Els requisits són els següents: tenir entre 18 i 29 anys, ser beneficiari de la Garantia
Juvenil, tenir una titulació universitària, un cicle formatiu de grau mitjà o superior o
un certificat de professionalitat.

El proper dimecres 11 d’octubre, a les 12 h, la Sala de Formació del Servei Local
d’Ocupació (c. Portugal, 2A) acollirà la darrera sessió informativa per a joves
interessats. Per poder-hi assistir, cal fer una inscripció prèvia a través del correu
electrònic clubfeina@castellarvalles.cat bé trucant al Servei Local d’Ocupació (tel.
937144040).
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