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El Diari de l'Arlet. Transició energètica i ocupació per a educació primària.  + info

 
Hem iniciat la mesura formativa d'operari/ària de control de qualitat i verificació. Una capacitació

pensada per a millorar l'ocupabilitat d'aquelles persones que es troben en procés de recerca de

feina.

http://www.ripollesdesenvolupament.com/2019/09/27/el-diari-de-larlet-transicio-energetica-i-ocupacio-per-a-educacio-primaria/


 

 

Un nou Fam-Trip per apropar els atractius turístics del Ripollès a Islàndia. + info

http://www.ripollesdesenvolupament.com/2019/09/19/un-nou-fam-trip-apropara-els-atractius-turistics-del-ripolles-a-islandia/


 
  
 

5a edició de la Fira Europea del Formatge, "Del productor al consumidor".  +
info
 

 

 

http://www.productesdelripolles.com/activitats/?accio=show_activitat&id=377


Cada mes oferim dades actualitzades sobre atur i contractació al Ripollès a l'apartat de

l'Observatori a la nostra web. + info

 

El darrer informe disponible és el de moviments migratoris al Ripollès any 2018. + info
 

 
 

 

http://www.ripollesdesenvolupament.com/observatori/
https://tinyurl.com/y5umemog


Cinquena i darrera història de Producte del Ripollès. Tot torna! Si compres productes del Ripollès ajudes a
preservar el territori. Només depèn de tu!

INSCRIPCIONS A: productedelripolles@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=A57HUpT_sJY
mailto:productedelripolles@gmail.com


Divendres 20 de setembre, a les nostres càpsules d'emprenedoria, va tenir lloc una
jornada molt interessant: Infusiona't de cooperativisme!
De la mà de La Qperativa  i de Centre de Reempresa de Catalunya van resoldre
dubtes dels avantatges sobre les cooperatives i sobre com funciona Reempresa i la
borsa de traspassos.
Fins el proper 14 de febrer de 2020 hi haurà diferents formacions i jornades, que es
poden consultar al Facebook de la La Qperativa.

Següent jornada:



OFERTES DE FEINA AQUÍ

file:///C:/Users/mpujol/Downloads/ADR%20INFORMA%20%20(copy%2001)%20(36).html


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)

http://www.camprodon.cat/media/sites/25/AjCamprodon%E2%82%AC3.pdf
http://mapping.ripollesdesenvolupament.com/cat/
http://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/borsa-traspassos/
http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://mailchimp.com/
mailto:emprenedors@ripollesdesenvolupament.com?subject=Tinc%20una%20idea%20de%20negoci
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/
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