Badalona a 15 de maig de 2017

Benvolgut Sr/sra,

Agraïm la formació que ofereixen al nostre alumnat a través dels
convenis de pràctiques.
Hem organitzat en col·laboració amb la Cambra de Comerç, una sessió
informativa per a la millora i acreditació del nivell de professionalitat dels
treballadors/es.
Els adjuntem la convocatòria d’aquesta jornada i ens agradaria que
l’empresa pogués enviar un representant, ja que creiem que la sessió pot
ser d’utilitat.

Atentament,

Consulti la gran varietat de cursos que oferim (institutdempresa-joanmaragall.com) certificats per la
Universidad Rey Juan Carlos que els seus treballadors/es poden realizar presencialment o online,
acollint-se a la bonificació a la qual la seva empresa té dret a través de la cotització de la Seguretat
Social.

Sessió Informativa per a la Millora de la Qualificació i Acreditació
Professional dels Treballadors

Dia 1 de juny 2017,
d’ 11h a 14h en el BCIN Badalona.
TEMAS DE LA SESSIÓ
1.
Servei d’Assessorament i Reconeixement
Servei individual prestat pel Centre que permet l’obtenció de titulació professional oficial per a persones
adultes o col·lectius professionals que disposin d’experiència laboral i/o formació prèvia.
2.
Oferta de 1000 cursos de formació contínua amb certificació universitària
Una oferta formativa en modalitat presencial o online reconeguda en crèdits europeus per la Universitat Rey
Juan Carlos, sense límit d’edat a l’avantguarda de la innovació per formar persones més competitives i amb
noves oportunitats.
JORNADA DE FORMACIÓ PER A LA MILLORA DE LA QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL DELS TREBALLADORS

3.
Oferta de 100 certificats de professionalitat amb titulació oficial del Departament de Treball
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El contracte per a la formació i l’aprenentatge
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Universitat Rey Juan Carlos, sense límit d’edat a l’avantguarda de la innovació per formar
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5.
Programa integral de cualificación y empleo “PICE”, dins del sistema nacional de garantia juvenil.
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Inscripcions: ide@joanmaragall.com

