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A continuació us adjuntem les principals notícies que esperem siguin del vostre interès.

Engegat el procés de constitució del nou

Consell de la Formació Professional de

Reus. S’han plantejat els principals reptes

de futur per innovar en matèria d'FP i s’ha

debatut com treballar la Formació

Professional des del territori amb una

taula rodona oberta a la participació de tots

els assistents.

Saber-ne més
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Nou punt d’atenció per a persones

emprenedores i empreses al centre de

Reus. Ubicat a l’edifici de l’Antic Hospital

al carrer de Sant Joan, aquest punt facilita

l’accés als serveis d’acompanyament i

assessorament que ofereix la regidoria

d’Empresa i Ocupació a les persones

emprenedores per tal que puguin fer

realitat la seva idea de negoci i fomentar

l’autoocupació.  

Saber-ne més

El proper dijous 28 d'abril tindrà lloc a Reus

la Jornada catalana de la Mobilitat 2022, a

l'auditori de firaReus, que organitza

l'AMTU (Associació de Municipis per la

Mobilitat i el Transport Urbà) amb el suport

de Reus Transport i de l'Ajuntament de

Reus. La jornada estarà dedicada a la

mobilitat a les empreses i als polígons

industrials i la necessitat d'una nova

mobilitat en l'àmbit laboral, amb solucions

més sostenibles.

Saber-ne més

Obert el primer negoci impulsat amb el

suport del projecte Reus Espais Vius. La

botiga de restauració de mobles "Fer

Safareig", al raval de Sant Pere 22, es va

inaugurar el passat divendres, amb la

presència de la vicealcaldessa de la ciutat,

Noemí Llauradó i del regidor d'Empresa i

Ocupació, Carles Prats.  
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Saber-ne més

VegaMercat, la nova parada del Mercat

Central: una experiència de mercat de tota

la vida però 100% vegetal. El regidor

d’Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de

Reus, Carles Prats, ha visitat la nova parada

i ha conegut la família propietària, que

acumula una llarga experiència en el

sector de l’alimentació vegana.

Habilitats de comunicació: nou curs

subvencionat pel Consorci per a la

Formació Contínua de Catalunya, amb

l’objectiu d’adquirir l’habilitat i conèixer

els sistemes subjectius de comunicació.

Saber-ne més

Gestió d'equips de treball: curs en línia. Els

objectius d'aquest curs són oferir tècniques

i recursos per assolir un òptim

funcionament dels equips de treball,

conèixer les competències individuals i

col·lectives a desenvolupar i aplicar

https://www.reus.cat/noticia/obert-el-primer-negoci-impulsat-amb-el-suport-del-projecte-reus-espais-vius
https://jornadamobilitat.cat/
https://mascarandell.cat/?q=curs/habilitats-de-comunicaci
https://mascarandell.cat/?q=curs/habilitats-de-comunicaci
https://mascarandell.cat/?q=curs/gesti-dequips-de-treball


col·lectives a desenvolupar i aplicar

metodologies i tècniques pràctiques.

Saber-ne més

Curs en línia: sistemes de gestió de la salut

i seguretat en el treball: ISO 45001:2018.

Aquest curs ofereix la possibilitat

d’adquirir les competències per

implementar un sistema de seguretat i

salut basat en la norma ISO 45001 en

qualsevol empresa, especialment en pime i

professionals autònoms.

Saber-ne més

Aquest dimecres 27 d’abril es durà a terme

la Presentació dels ajuts Activa Startups

organitzada per ACCIÓ, MINCOTUR I EOI,

en format online. El programa Activa

Startups ofereix a les pimes ajuts de fins a

40.000 euros per impulsar la transformació

digital a través de la col·laboració amb

startups.

Saber-ne més
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Al portal d’ocupació de Reus hi trobareu les ofertes laborals de l’Ajuntament de Reus i dels

seus organismes i empreses. Les empreses de Reus hi podeu publicar les vostres ofertes de

feina gestionades a través de la borsa de Mas Carandell, un servei públic d'intermediació

laboral que posa en contacte empreses amb demandants de feina.

Saber-ne més

Si creus que aquest mail pot ser d'interès per algun/a conegut/da t'agrairíem que li fessis

arribar.
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Uneix-te al nostre grup de Whatsapp 

o bé al  grup de LinkedIn per estar al dia de tot el que t'interessa.
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