Fem ocupació per a Joves
Què és?
Fem Ocupació per a Joves és un programa que parteix de les necessitats de contractació de
les empreses a l’àmbit de Barcelona. Té com a objectiu afavorir la inserció laboral de
persones joves d’entre 18 i 29 anys en situació d’atur. A través d’aquest programa, les
empreses poden contractar joves de qualsevol perfil amb condicions avantatjoses, i formarlos sense cap cost.

A quines empreses va dirigit?
A totes les empreses de l’àmbit metropolità.

Quins sectors engloba?
Sectors com:
• Serveis a les persones
• Serveis a la gent gran
• Indústria/Manufactura: Automòbil i
empreses auxiliars i Alimentació
• Serveis Immobiliaris
• Instal·lacions , manteniment i
reparació
• Comerç

•
•
•
•

•

Hosteleria i Restauració
Medi ambient i Serveis de reciclatge
Transport, logística i distribució
Serveis a les empreses, seguretat i
serveis de neteja, manteniment i
reparació
Residències (tercera edat...)

Quins perfils ofereix?
Perfils a mida de les necessitats de les entitats contractants. Disseny i seguiment de
formació adaptada al lloc de treball requerit per l’entitat contractant, i sense cost per
empresa.

Característiques de la contractació i els ajuts:
Contractació en empreses per un període mínim de 6 mesos com a part integrada
del programa.
Les empreses podran contractar mitjançant qualsevol modalitat contractual,
segons la normativa vigent (excepte els d’interinitat, relleu i substitució
treballadors/es amb reserva del lloc de treball).
Contractació a jornada laboral parcial o completa si la formació es realitza
prèviament.
Import de la Subvenció: 655.20 €/mes per jornada completa (o part proporcional en
funció de la jornada realitzada), amb un màxim de 6 mesos.
La subvenció és compatible amb els incentius fiscals i les bonificacions en les
quotes de la Seguretat Social previstos per a cadascuna de les modalitats
contractuals.
Les contractacions es podran dur a terme fins a finals d’agost de 2017

Per a més informació: cercadetalent@barcelonactiva.cat
Cofinançat per:

