Servei d'Inserció
i Orientació
Laboral

QUI SOM
L’objecte de la

Fundació Viver de Bell-lloc és la creació de

llocs de treball estables, ajustats a la realitat del mercat i
orientats a la integració social de les persones en risc
d’exclusió social, especialment les que tenen reconeguda una

·

discapacitat intel lectual i / o trastorn de salut mental.

Som una entitat del Vallès Oriental amb més de 30 anys d'història
i arrelada al nostre territori, on duem a terme la nostra missió
oferint diferents serveis empresarials, de formació i assistencials

Actuem com a intermediaris especialitzats entre les empreses que
cerquen treballadors i les persones amb discapacitat i/o risc
d'exclusió que cerquen ocupació.

servei integral d'orientació, acompanyament i suport a la
inserció és un projecte subvencionat pel Departament de Treball,
El

Afers Social i Famílies i objecte de cofinançament per part del FSE

SI ETS EMPRESA
T'oferim un servei d'intermediació especialitzat, personalitzat i
adaptat a les teves necessitats. T'acompanyem en tot el procés i
et facilitem els suports necessaris:

Borsa de treball gratuïta
- Suport en els processos de selecció i adaptació al lloc de
-

treball

Treball amb suport a l'empresa i acompanyament a la inserció
- Assessorament sobre subvencions i ajuts a la contractació
- Assessorament sobre la Llei d'Inserció de Persones amb
Discapacitat (LGD/LISMI)
- Acolliment d'alumnes en pràctiques no laborals
- Col·laboració en un projecte de Responsabilitat Social
-

SI BUSQUES FEINA
T'orientem, et preparem i et formem per donar-te les eines
necessàries per aconseguir la teva ocupació. T'acompanyem en tot el
procés i et facilitem els suports necessaris.

Pla personal d'Inserció
Orientació i assessorament
- Pràctiques en empreses
- Intermediació laboral
- Seguiment a la inserció i treball amb suport
- Formació modular per competències
-

Contacta amb nosaltres!

Finca La Pineda
Barri del Rieral, s/n
938 444 105
671 494 724

servei.insercio@vivelloc.cat

www.vivelloc.cat
www.creixemambtu.vivelloc.cat
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