
CERCA

FUTUR
EL TEU

» DIL BARRI - OLÍMPIA
 MILLORA LES TEVES POSSIBILITATS 
 DE TROBAR FEINA
» ESPAI DE RECERCA DE FEINA 
 FES MÉS EFECTIVA LA RECERCA 
 ACTIVA D’OCUPACIÓ 

El Dispositiu d’Inserció Laboral DIL Barri-Olímpia ofereix 
itineraris formatius personalitzats i pràctiques a empreses 
a persones en situació d’atur que necessiten millorar 
les seves competències per augmentar les possibilitats 
de trobar feina.

És un projecte subvencionat pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya i el Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
en el marc del programa “Treball als barris 2015”.

Es desenvolupa durant l’any 2016.

INFORMACIÓ I 
INSCRIPCIONS
Oficina del Barri
C. Hermanas de la 
Virgen niña, 2, 08170 
Montornès del Vallès

Tel. 93 568 81 27

De dilluns a divendres 
de 9 a 14 h



El Dispositiu d'Inserció Laboral 
DIL Barri us ofereix:

• Tutories individuals d’orientació  
 per a la inserció laboral.

• Tallers sobre capacitats 
 i habilitats socials i comunicatives.

• Formació en noves tecnologies.

• Taller de coneixement del mercat  
 laboral per sectors professionals.

• Formació professionalitzadora:

 • Curs d’auxiliar de magatzem.

 • Curs de neteja d’espais.

 • Curs d’operacions industrials.

DIL BARRI

A més s’ofereixen els següents tallers 
i sessions formatives:

• Sessions d’acollida
   Els dimarts de 9.30 a 10 h. 

• Taller sobre el funcionament 
 de la Xarxa Xaloc.
 Els dimarts, de 10 a 11 h.

• Taller d’entrevistes de feina    
 Dos dijous al mes de 9.30 a 11 h.

ESPAI DE RECERCA DE FEINA
 

OLÍMPIA 

A les persones en situació d'atur 
i en recerca activa de feina, se'ls 
ofereixen recursos materials 
i tècnics; assessorament, 
i orientació per millorar i fer 
més efectiva la recerca.

Espai obert de dilluns a divendres 
de 9.30 h a 13 h  al C.J. Satèl·lit, 
a  Montornès Nord.

L'Olímpia és un projecte que 
impulsa la Regidoria de Polítiques 
d'Igualtat. Incorpora la perspectiva 
de gènere per ajudar a les dones a 
millorar competències i orientar-les 
per ampliar les seves possibilitats 
de trobar feina.

El projecte es divideix en diverses fases:

• Autoestima i motivació.  

• Formació professionalitzadora.

• Pràctiques a empreses.

• Recerca activa de feina.


