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Unes 120 persones podran beneficiar-se dels cursos de
formació ocupacional
Els serveis municipals d’ocupació de l’Ajuntament de Mollet ofereixen
enguany 8 itineraris formatius per a unes 120 persones. Els cursos són
dels sector comerç, teleassistència, sanitari, administratiu i electricitat.
La setmana passada va començar el curs d’Activitats administratives en la
relació amb el client, que s’imparteix a través de l’Empresa Municipal per a la
Formació Ocupacional i l’Ocupació (EMFO). Es tracta de 820 hores de formació
en les que es treballen aspectes com operacions administratives, aplicacions
informàtiques, gestió d’arxius o tècniques de recepció i comunicació, entre
d’altres. Atesa la importància creixent dels idiomes, també s’inclou un mòdul de
90 hores de llengua estrangera professional.
D’altra banda, i des de finals de desembre, una quinzena de persones ja s’està
beneficiant del curs d’Atenció sociosanitària a persones dependents en
institucions socials. En aquest cas, són 470 hores de formació que permeten
als alumnes obtenir un certificat de professionalitat que a partir de desembre de
2015 serà imprescindible per treballar en el sector.
Al llarg de les properes setmanes està previst que s’iniciïn els 6 itineraris de
formació ocupacional restants:
 Activitats auxiliars de comerç (Certificat professionalitat, 290h)
 Gestió comercial de vendes (Certificat professionalitat, 630h)
 Gestió de trucades de teleassistència (Certificat professionalitat, 330 h)
 Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (Certificat
professionalitat,450h)
 Operacions auxiliars d'enregistrament i tractament de dades i
documents (Certificat professionalitat,460h)
 Manteniment instal·lacions automatitzades controlades per autòmats
programables (Sense Certificat professionalitat, 400h)
Les persones interessades poden fer la preinscripció a través de la web
www.emfo.cat, o adreçar-se personalment al C/Riera 7, 1a planta.
En total, es tracta de 3.770 hores de formació que beneficiaran unes 120
persones. Aquests cursos estan subvencionats pel Servei d’Ocupació de
Catalunya, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, i el Fons Social
Europeu.
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