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Vine a l’IMET i porta’ns la
següent documentació:

No dubtis en
amb nosaltres:

- DNI o NIE.
- Currículum vitae.
- Fotocòpia del títol de l’ESO,
Batxillerat o CFGM (o equivalència a
efectes laborals o acadèmics).

...........................................................

contactar

IMET
c. de la Unió, 81-87
Vilanova i la Geltrú

Ets jove?
Busques feina?

 www.imet.cat
 mclaver@imet.cat
info@imet.cat
 938140440 Ext. 7275

- Fotocòpia d’inscripció al SOC com
a Demanant d’Ocupació No Ocupat
(DONO).
- Fotocòpia inscripció Garantia
Juvenil (requisit no imprescindible).

Oficina INFOIMET
Horari atenció al públic:
Matins de dilluns a divendres
de 9h a 13:30h
Tardes: dimarts i dijous
de 16h a 18h

"Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat, d’acord amb el Programa
“Fem Ocupació per a Joves”, regulat per l’Ordre EMO/256/2015,
modificada per l’Ordre TSF/212/2016, de 29 de juliol, la Resolució
TSF/2937/2017, de 14 de desembre, , per la qual s'obre la convocatòria de
l'any 2017 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de
les actuacions del Programa "Fem Ocupació per a Joves i la Resolució
TSF/2936/2017, d’1 de desembre per la qual s'obre la convocatòria
anticipada per al 2018 per a la concessió de subvencions destinades a la
realització de les actuacions del Programa "Fem Ocupació per a Joves”.

...............................................................
................................................................

T’ajudem a trobar-ne!
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Objectiu del programa

...........................................................

No deixis passar
l’oportunitat de
treballar i formar-te!

Fem Ocupació per a Joves:

Afavorir la inserció laboral de les
persones joves i atendre les
necessitats de les empreses.

Et formaràs a l’IMET i
tindràs una experiència
laboral amb contracte
remunerat en una
empresa durant 6 mesos.
Et pots inscriure a
L’IMET gestionarà la subscripció
dels contractes laborals amb
empreses interessades dels i de les
participants en la formació.

“Fem Ocupació per a Joves”
a

INFOIMET
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Finalitzat el període de sis
mesos de contracte, el SOC
expedirà un diploma de la
formació realitzada i
l’empresa un certificat on es
faci constar el nivell de formació
de la pràctica adquirida.
...........................................................

