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Es presenta el Pla de Mobilitat Elèctrica a la comarca del Ripollès. + info

Taller de "Selecció per competències" a través del programa Co-Creix
de la diputació de Girona i l'Agència. Aquest és el primer taller del
cicle de formacions per a empreses i autònoms/es. On s'ha mostrat el
model per competències en la gestió de l’organització, la selecció, la
definició del perfil i l’oferta laboral, l’entrevista i la metodologia de
l’assessment center.
I taller de "Conducció d'equips i gestió del talent" a través del
programa Treball a les 7 comarques, per a posar a l'abast de les
empreses i autònoms/es eines per a millorar la gestió del talent i la
innovació a les seves empreses.
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Cicle de tallers per a empreses i autònom/es per a innovar i millorar la gestió del talent. + info

L'Agència participa a "Creativació". + info

Finalitza el curs de coques i pizzes a l'Aula d'Hostaleria del Ripollès.
+ info

Comença La Grimpada, un Cicle de Càpsules Formatives i d'Acompanyament per aquells
projectes que volen deixar petja social i ambiental des d'una economia cooperativa i
solidària.

Arriba de nou el TASTATAST!!!!! I amb aquest ja en sumem 7! Aquest any més novetats,
més tastets, participants nous, música en viu,....i una ubicació molt especial...a l'Església
de Sant Pere de Ripoll. Us hi esperem!!!!

Nou espai de coworking a la comarca! Coneix l'espai La
Cooperativa de Camprodon aquí!

Viu i treballa al Ripollès! Troba el millor emplaçament per al
teu negoci i la teva vida clicant aquí!!

Si ets emprenedor i vols donar continuïtat a una empresa
viable o vols traspassar el teu negoci, clica aquí!

Tinc una idea de negoci, vull assessorament!

Sóc una empresa i vull posar una oferta de treball

Ofertes de feina

Vull rebre suport en el meu procés de recerca de feina, vull rebre orientació

Necessito assessorament per a entendre i millorar els meus contractes de
subministraments energètics (aigua, llum, gas)
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