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19 PERSONES AL RIPOLLÈS ES BENEFICIARAN DE CONTRACTES LABORALS EN EL SECT OR DE LA NETEJA I
EL MANTENIMENT D'ESPAIS PÚBLICS O L'A TENCIÓ AL CLIENT/AUXILIAR ADMINISTRATIU DURANT EL 2018

Enguany des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès es gestionarà la contractació de 19 persones que es
troben en situació d'at ur i que resideixen en la comarca del Ripollès. L'objectiu d'aquesta acció és afavorir la
inserció laboral de col·lectius que es troben en situació

de vulnerabilitat, oferint als participants un contracte

laboral de durada d'en tre 6 i 12 mesos en el qual es combinarà l'experiència laboral, dins de l'àmbit de neteja i
manteniment d'espais públics o d'atenció al client/auxiliar

administratiu/va,

i la formació transversal per a la

millora de la seva ocupabilitat.
Si sou una entitat pública i us interessa acollir a una d'aquestes 19 persones i voleu més informació, podeu
posar-vos en contacte amb nosaltres al 972704499 o bé a

insercio@ripollesdesenvolupament.com

EL RIPOLLÈS-VALL DE CAMPRODON-VALL DE RIBES- PARTICIPA AL SOM CULTURA

CICLE DE JORNADES I FORMACIONS PER A L’ESTALVI D’ENERGIA I AIGUA A L’EMPRESA
L’Agència de Desenvolupament del Ripollès organitza un cicle de jornades i formacions encarades a una gestió més eficient dels
recursos energètics...

L’ESCOLA DE PASTORS ARRIBA A LA DESENA EDICIÓ
L’Agència és delegació territorial de l’Escola de Pastors i el dilluns 6 de novembre feia la presentació de la desena edició...

GALA DE LES R 2018
En la Gala de les R, s'ha guardonat als establiments o col·lectius que treballen amb el producte local, el tenen present a les seves cartes i menús,
se’l creuen i transmeten el seu valor i la filosofia dels productors i elaboradors

ALUMNES DE CUINA VISITEN GASTROPIRINEUS
Els alumnes de la mesura formativa de cuina del Servei d'Orientació i Inserció Laboral de l'ADR han visitat GastroPirineus, les Jornades
professionals de gastronomia i de la cuina delsPirineus.

NOVAMENT BLOGGERS AL RIPOLLÈS

Bloggers de Greentraveller fent la Ruta “Pirineus: des dels cims fins al mar" han passat dos dies fent fotos i vídeos pel Ripollès - Vall de
Camprodon - Vall de Ribes, visitant pobles, paisatges, romànic,...

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

Tramitació telemàtica en la gestió de les empreses?
Jornada tècnica a Sant Joan de les Abadesses el proper 14 de desembre de 2017.
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