Descobrir, aprendre i
ocupar-te

Jo vull
apuntar-m’hi!
Reserva plaça en una sessió informativa:
barcelonactiva.cat/treball/jo+

No saps què vols fer o vols formar-te per
trobar feina? T’acompanyem amb orientació
i formació per treballar als sectors de les
instal·lacions, administració, construcció,
mecànica, fusteria, hostaleria i restauració,
comerç, imatge personal…

Treballa al comerç de
proximitat

Contacta amb nosaltres:
670 56 14 42
ocupaciojoves@barcelonactiva.cat
Vine a Barcelona Activa i t’assessorarem

Barcelona Activa - Porta22
C/ Llacuna, 162 (metro Glòries)
Barcelona 08018

Has pensat mai ser dependent/a?
Ara tens l’oportunitat de preparar-te i
tenir una experiència laboral als mercats i
comerços de barri. A més, et pots formar en
comerç alimentari i elaboració de productes.

Joves IT Academy
T’agrada la informàtica i el desenvolupament
web? Forma’t per fer de desenvolupador frontend, una de les professions amb més futur,
amb el suport d’un mentor professional del
sector TIC i amb acompanyament en el procés
de cerca de feina (projecte Mentor Tech).

Acceleradora laboral
Vols agafar impuls per trobar feina en sectors
de futur? Especialitza’t en mobilitat elèctrica,
SAP logística, anàlisi de dades, drons,
dinamització comunitària o inserció laboral,
i ocupa’t més de pressa amb el nou espai
intensiu i col·laboratiu de cerca de feina.

A més, també et pot interessar...
Les noves Cases d’Oficis per aprendre i
treballar en el món de l’espectacle, del medi
ambient o de l’àmbit digital.
Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya, el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i el
Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil,
d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil.
Iniciativa d’Ocupació Juvenil
MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

Unió Europe a

Fons Social Europeu

L’FSE inverteix en el teu futur

Descobreix tots els programes per
emprendre, formar-te i trobar feina a
barcelonactiva.cat/joves

+ formació, + oportunitats
de trobar feina
Nous
programes
2019

VINE!
A BARCELONA ACTIVA

