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SERVEIS A LES EMPRESES

Per a més informació:

oficinadetreball.cat

serveisempresa.soc@gencat.cat

Tel. 93 553 61 00  

El SOC, més a prop de l’empresa

El Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC), té com un dels
seus objectius i compromisos prioritaris la millora
dels serveis per a l’ocupació, tant per a les
persones com per a les empreses.

L’Àrea de Serveis a l’Empresa ofereix a les empreses 
una atenció personalitzada i posa al seu abast 
els serveis del SOC, amb la voluntat d’assolir:

· Una millor formació i qualificació per als
  treballadors i treballadores.  

· Una contractació estable i de qualitat.

· Una informació actualitzada dels programes,
  ajuts i  subvencions vigents.

· Un servei de qualitat en l’assessorament 
  i preselecció de personal. 
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SERVEIS A LES EMPRESES

Ajuts per a l’empresa

· Subvenció Forma i Insereix

· Subvenció Pràctiques No Laborals

· Bonificacions a la contractació

· Suport per al compliment de la normativa 
  vigent: LISMI, Igualtat d’oportinats,...

· Xarxa d’Empreses @mb Compromís (XE@C)  

Altres programes

· Joves per l’ocupació

· Fem ocupació joves

Suport  a la Formació

· Pràctiques en l’empresa:
   · Pràctiques no laborals
   · Pràctiques professionals no laborals per a l’ocupació

· Centres d’Innovació i Formació Ocupacional

· Formació ocupacional: Certificats de 
  Professionalitat 

Suport  a la Formació Contínua en l’empresa

· Formació subvencionada (Consorci per a la 
  Formació Continua de Catalunya)

· Formació bonificada: Crèdit per a la formació
  de demanda (Fundació Tripartista per a la
  Formació en l’Ocupació)

Suport per a cercar persones candidates

· Xarxa d’oficines de Treball del SOC

· Portal públic  d’ocupació: Feina Activa

· Equip especialitzat en preselecció de
  persones per a projectes de preselecció

· Coordinació  i optimització de diferents
  recursos

· Xarxa Eures: mobilitat laboral en el mercat
  de treball europeu

· Intercanvis Internacionals

Suport a la incorporació de persones

· Modalitats contractuals

· Bonificacions a la contractació  


