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Primera de les capaciatacions dirigides a persones que busquen feina: operari/ària

d'injecció de polímers.  + info

 

Èxit d'afluència al Tastatast, venta i degustació de Producte del Ripollès a l'Espai Soms

Ripollès i promoció turística del patrimoni, la cultura, la natura i totes les activitats i

esports que es poden trobar i realitzar a la comarca a la Fira de les 40 Hores de Ripolls.

+info

http://www.ripollesdesenvolupament.com/2019/04/01/comenca-la-primera-de-els-capacitacions-per-a-persones-que-busquen-feina/
http://www.ripollesdesenvolupament.com/2019/04/10/exit-dafluencia-al-tastatast-venta-i-degustacio-de-producte-del-ripolles-a-lespai-som-ripolles-i-promocio-turistica-del-patrimoni-la-cultura-la-natura-i-totes-les-activitats-i-es/


 

 
 
 

 



 

 

Nou vídeo de Producte del Ripollès. Podeu mirar el vídeo aquí!

https://www.youtube.com/watch?v=qCTfzCtpXi8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2wHeD9joYlJQjAoOLn3vQnDdYA_VQ16bEnKCgaFn9qmcGehWJ8qQxY8xA


 
Taller de mones de Pasqua a l'Aula d'Hostaleria del Ripollès. + info

 
 

 

 
Taller de conducció d'equips i gestió del talent.+info

http://www.ripollesdesenvolupament.com/2019/04/29/taller-de-mones-de-pasqua-a-laula-dhostaleria-del-ripolles/
http://www.ripollesdesenvolupament.com/2019/04/29/taller-de-conduccio-dequips-i-gestio-del-talent/


 

 
 

Nova formació d'Operacions bàsiques de cuina, per a persones a l'atur. 
Formació ocupacional teòrica i pràctica. 370 hores, amb certificat de professionalitat. 

+info a Aula d'Hostaleria del Ripollès, tel.972.70.44.99 i
aula@ripollesdesenvolupament.com

mailto:aula@ripollesdesenvolupament.com




 
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!

http://www.camprodon.cat/media/sites/25/AjCamprodon%E2%82%AC3.pdf
http://mapping.ripollesdesenvolupament.com/cat/
http://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/borsa-traspassos/
mailto:emprenedors@ripollesdesenvolupament.com?subject=Tinc%20una%20idea%20de%20negoci
mailto:insercio@ripollesdesenvolupament.com?subject=Vull%20posar%20una%20oferta%20de%20feina
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La nostra adreça de correu electrònic és: 

consorci@ripollesdesenvolupament.com  
 

Agència de Desenvolupament del Ripollès 
Polígon Industrial Els Pintors 

C/ Joan Miró, 2-4 
17500 Ripoll 

TEl. 972.70.44.99 
www.ripollesdesenvolupament.com 

 
 

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)

http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://mailchimp.com/
mailto:consorci@ripollesdesenvolupament.com
http://www.ripollesdesenvolupament.com/
mailto:insercio@ripollesdesenvolupament.com?subject=Vull%20posar%20una%20oferta%20de%20feina
http://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/borsa-de-treball/
mailto:insercio@ripollesdesenvolupament.com?subject=Vull%20ser%20at%C3%A8s%2Fa%20en%20el%20servei%20d%27orientaci%C3%B3%20i%20inserci%C3%B3%20laboral&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A%0A%0A
http://www.ripollesdesenvolupament.com/2018/03/20/obertura-de-loficina-datencio-energetica-del-ripolles/

