
Descobreix el teu
 futur professional

www.rubiforma.cat



A Rubí Forma tenim com a objectiu fomentar la inserció laboral i la promoció
professional de la ciutadania de Rubí. Per aconseguir-ho oferim:

Què us oferim?

Informació i orientació
Informant, orientant i acompanyant a les persones
per trobar el seu objectiu professional i  per la millora
i desenvolupament de les competències d’accés a
l’ocupació.

Formació
Impulsant la cultura de l’aprenentatge al llarg de la
vida i oferint una formació reconeguda i homologada
que afavoreixi l’accés al mercat laboral i  la promoció
professional.

Inserció
Vinculant el perfil professional de les persones
demandants d’ocupació amb les ofertes de treball
d’empreses de Rubí i la seva àrea d’influència.

Relació amb les empreses

A Rubí Forma tenim com a objectiu facilitar les estratègies d'apropament
i de col·laboració amb les empreses per les necessitats d'inserció i contractació.

Pràctiques no laborals

Informació i Assessorament d’ajuts econòmics
a la contractació

Formació a mida

Servei d’intermediació laboral amb suport tècnic
entre les candidatures i les ofertes de treball

Portal web d’ocupació:
www.rubiforma.cat/publicar-una-oferta-de-feina

Assessorament i disseny d’itineraris individualitzats
per facilitar la inserció laboral de les persones
amb trastorn de salut mental:
www.rubiforma.cat/oficina-tecnica-laboral

Espais polivalents



Ajudem a millorar les competències
professionals per l’accés al mercat
laboral i facilitem els recursos més
adients per assolir-lo

Accions d’Orientació i suport tutorial
per competències
Acompanyament individualitzat per la construcció
de l’objectiu laboral, d’itineraris personals per la formació
i la inserció i per l’adquisició de competències per la
recerca de feina.

Informació per l’acreditació de competències
Informació personalitzada per a la participació en el
procediment d’acreditació de competències professionals
adquirides mitjançant l'experiència laboral o vies no
formals de formació.

Suport tècnic
Entrevistes personalitzades, atenció, gestió i seguiment
amb les empreses de les ofertes de treball i els processos
de selecció per part de l’equip de professionals.

Oficina Tècnica Laboral
Especialitzats en facilitar l’accés al mercat laboral
de les persones amb trastorn de salut mental derivades
de centres de sanitaris: anàlisi psicosocial, disseny
i acompanyament d’itinerari personalitzat, prospecció,
gestió d’ofertes de treball i seguiment de l’adequació
al lloc de feina.

www.rubiforma.cat/publicar-una-oferta-de-feina

Plans d’iniciació professional: Joves entre
16 i 21 anys sense graduat en ESO

Programes de formació per a la qualificació
i millora professional

Certificats de professionalitat
Document oficial que et permet la convalidació parcial
amb estudis de formació professional del sistema educatiu.

Programes per a l’adquisició d’experiència laboral
Combinen accions d’orientació, formació i adquisició
d’experiència professional en empreses.

Programa de Simulació d’Empreses amb
Finalitats Educatives (SEFED)
Aprendràs a executar diferents tasques sent el protagonista
del teu aprenentatge.

Pràctiques en empreses

Inserció directa en el mercat laboral de persones
aturades amb formació específica relacionada
amb el lloc de treball

El Consell de la Formació Professional
És un òrgan de participació social i institucional dirigit
a la planificació, coordinació i avaluació de la formació
professional integrada.

Al nostre servei d’inserció, realitzem
accions d’intermediació laboral
on facilitem, sense cap cost per
les entitats, l’adequació dels perfils
professionals de les persones en
recerca de feina amb les ofertes
de treball de les empreses de Rubí
i la seva àrea d’influència.

Donem un suport integral en millorar
la teva ocupabilitat

Millorem les competències professionals
amb titulacions reconegudes i homologades

Servei de Primera Acollida
Atenció personalitzada per a la construcció del propi
itinerari professional i informació dels recursos disponibles
per a l’ocupació.

Taller de Recerca de Feina
Espai amb mitjans tècnics i materials per facilitar la recerca
activa de feina de forma personalitzada i planificada així
com fomentar el suport a l’autonomia de les persones
usuàries. Disposa del web: www.rubifeina.cat

Facilitem els processos de selecció de personal de les empreses
i gestionem ofertes laborals adequades a cada perfil professional

Portal web d'Ocupació
Espai en línia de recerca de feina, el qual permet
accedir als ciutadans/nes a totes les ofertes de treball
que es gestionen des de l’Oficina d’Inserció:
www.rubiforma.cat/ofertes-de-treball



Agència de col·locació
autoritzada pel Servei
d'Ocupació de Catalunya
amb el número d'autorització 
0900000088.

A Rubí Forma
t’escoltem

Oficina d’Informació i Orientació
acollidainicial@ajrubi.cat

Oficina de Formació
formacio@ajrubi.cat

Oficina d’Inserció
borsadetreball@rubiforma.cat

Rubí Forma
Rambleta Joan Miró s/n
08191 Rubí (Barcelona)
Telèfon: 93 581 39 00
informacio@rubiforma.cat
www.rubiforma.cat

facebook.com/RubiForma
@RubiForma


