SIAJ Vilafranca del Penedès
 Fitxes informatives

22/06/21

(T-1) ON PUC TROBAR FEINA? Informació Covid-19 (Febrer 2021)
EL SERVEI D’OCUPACI Ó

DE CATALUNYA – SOC

Per a persones a partir de 16 anys, en situació d’atur o persones que volen millorar la feina.
Oficina de Treball de la Generalitat a Vilafranca del Penedès
Plaça del Penedès, 4, 1r pis. Tel 93 890 36 55.
Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 8.30 fins a les 14 h.
Cal demanar cita prèvia al telèfon gratuït 900 800 046.
Alguns tràmits es poden fer en línia.
Un cop feta la inscripció com a demandant d’ocupació es rep el document d'alta i de renovació de la
demanda d'ocupació (DARDO), que s’ha de renovar cada 3 mesos per seguir en el registre. També
ofereix la possibilitat de realitzar cursos ocupacionals gratuïts.
http://serveiocupacio.gencat.cat
També et pots donar d’alta al portal Feina Activa on pots accedir a ofertes de feina:
https://feinaactiva.gencat.cat

GARANTIA JUVENIL
La Garantia Juvenil és una iniciativa europea d'ocupació per reduir l'atur juvenil, un cop estàs inscrit/a,
en un termini de 4 mesos, t’ofereix una oferta de treball, unes pràctiques en una empresa, formació
per accedir al mercat de treball, ajuts a l’emprenedoria...
http://garantiajuvenil.gencat.cat
T’hi pots inscriure si compleixes el següents requisits:
- Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys.
- No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
- No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la
sol·licitud.
- No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la
sol·licitud.
La inscripció es fa a https://garantiajuvenil.sepe.es/nuevaSolicitud

SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ
Per a persones a partir de 16 anys. Són serveis públics que tenen com a finalitat fomentar i millorar
l’accés al mercat laboral. També es fa la inscripció a la Xarxa Xaloc de la Diputació de Barcelona que
ofereix ofertes de feina.
Oficina Municipal de Treball
Pl. Penedès, 4, baixos. Tel. 93 817 24 47. omt@vilafranca.org
http://ocupacio.vilafranca.cat
Horari: de dilluns a divendres, amb cita prèvia.
* Consulta la fitxa específica per contactar amb el que tens al teu municipi.

ALTRES RECURSOS QUE ET FACILITA EL SIAJ:
 Recull setmanal de les ofertes de feina de la zona, ho pots consultar a:
Presencialment a la nostra oficina: Cartellera del SIAJ.
Online al web de Joventut Vilafranca: https://joventut.vilafranca.cat/siaj/ofertes-de-feina
 Llistat de les ETT- Empreses de Treball Temporal de la zona.
 Fitxa amb borses de treball de monitor/a...
 Possibilitat de posar anuncis gratuïts a: https://joventut.vilafranca.cat/anuncis
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