
BUTLLETÍ INFORMATIU      GENER 2017 

Tens dificultats per trobar el perfil de conservador/a d’ascensors? 

APOSTA PER LA FIGURA DE L’APRENENT/A 

JOVES AMB LA COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER EXERCIR COM A 

CONSERVADOR/A EN ASCENSORS 
PROGRAMA FEM OCUPACIÓ PER JOVES 

QUINS AVANTATGES TÉ L’EMPRESA? 

 Subvenció de 655,20€/mes durant 6 mesos per jornada completa (import proporcional en
cas de jornada parcial)*

 Possibilitat de beneficiar-se de les bonificacions previstes per la normativa laboral.

QUINS PASSOS CONTEMPLA EL PROGRAMA? 

1- SELECCIÓ, conjuntament amb l’empresa, de joves entre 18 i 29 anys en situació d’atur  amb 
nivell de formació de CFGM del sector electromecànic, alta motivació per treballar en el 
sector i competència professional per treballar com a conservador/a d’ascensors. 

2- FORMACIÓ DE LES PERSONES JOVES 
Formació de 100 hores, dissenyada pel Gremi Empresarial d’Ascensors de Catalunya i 
adreçada a que els/les joves participants adquireixin els coneixements per afrontar amb 
garanties d’èxit l’examen per l’obtenció de la competència professional de conservador/a 
d’ascensors.    

 Electricitat i Reglamentació en ascensors

 Formació reglada en Prevenció de Riscos Laborals

 Tràmit examen de competències

3- CONTRACTACIÓ SUBVENCIONADA. Requisits del contracte: 
- qualsevol modalitat contractual 
- mínim 6 mesos de durada 
- jornada laboral a temps complet o parcial (mínim 50% jornada ordinària) 

* Pagament subvenció: bestreta del 80% en el moment de resoldre l’atorgament i 20% restant un cop justificada l’activitat
subvencionada. 

  En col·laboració amb: 

 
 

 “Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat, d’acord 
amb el Programa “Fem Ocupació per a Joves”, regulat per l’Ordre EMO/256/2015, modificada per l’Ordre TSF/212/2016, 
de 29 de juliol, i la Resolució TSF/1910/2016, de 29 de juliol”. 
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Demaneu-nos més informació trucant al 972 249 360 
o via email a jordi.fabres@ajgirona.cat.

http://www.girona.cat/
mailto:jordi.fabres@ajgirona.cat

