Servei d’Orientació Laboral
Formació Ocupacional i Empresarial
Desenvolupament Comarcal
Programes i publicacions
Servei de creació i assessorament d’empreses.

CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA
Àrea de Promoció Econòmica
Passeig de Jaume Balmes, 3
25200 Cervera
Tel.973 53 13 00 Fax. 973 53 23 37
peconomica@ccsegarra.cat

És un servei d’informació, assessorament i orientació laboral
adreçat a persones en recerca activa de feina que pretén millorar
l’ocupabilitat del municipi i lligar l’oferta amb la demanda de
treball de les empreses, ja siguin de la comarca o bé d’altres
territoris.

PAERIA DE CERVERA
Plaça Major, 18
25200 Cervera
Tel: 973 53 35 48 ocupacio@cerverapaeria.cat
L’horari d’atenció és de dilluns a divendres de les 11h a les 14h

La Fundació Xavier Paules ofereix beques de formació setmanals
remunerades (equivalents al salari mínim interprofessional), les
quals van dirigides al col·lectiu de persones immigrants, homes i
dones majors de 18 anys, residents a Cervera i en risc i/o
situació d’exclusió social i sense cap suport econòmic.

FUNDACIÓ XAVIER PAULES–CÀRITAS INTERPARROQUIAL CERVERA
Plaça dels Màrtirs, 7, 1r
25200 Cervera
Tel. 973 53 21 51
Horari atenció: dilluns i dijous amb cita prèvia.

Paeria de Cervera

Aspid, amb la col·laboració del SOC, a través del projecte “Ponent
Ocupació” ofereix a la població aturada de la Segarra, amb o
sense discapacitat, orientació laboral i formació en tècniques de
cerca de feina i/o alfabetització en informàtica per millorar la
seva posició en el mercat laboral, i la gestió d’ofertes d’empreses
del territori.
Ofereix a les empreses informació i assessorament sobre
subvencions i suports a la contractació de persones amb o sense
discapacitat. Preselecció del millor perfil candidat pel lloc de
treball i suport en el procés d’incorporació dels treballadors.
Informació i atenció individualitzada.
Cursos d’informàtica i alfabetització.
Tallers grupals en diferents àmbits.

El Centre Ocupacional L’Espígol, situat a Cervera, es un centre
d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca
de la Segarra. Aquest centre disposa d’un Servei d’inserció
laboral adreçat a persones amb algun tipus de discapacitat.
Aquest servei ofereix: atenció individualitzada les persones
demandants de feina; Prospecció d’empreses; orientació i
intermediació laboral; seguiment de les insercions realitzades.

ASPID
Orientadora Àrea d’Integració laboral
Orienta.segarra@aspidlleida.com
Passeig de Jaume Balmes, 3
25200 Cervera
Tel. 973 53 13 00

CREU ROJA LA SEGARRA
Avinguda de Guissona, 6
25200 Cervera
Tel. 973 53 20 84

CENTRE ESPÍGOL – ASSOCIACIÓ ALBA
C/ Duc d’Ahumada, 2
25200 Cervera
607 607 971
Horari: els divendres de 9.00h a 13.00h

RECOMANACIONS PER BUSCAR FEINA:

Oficina de treball de Tàrrega:
C. Sant Pere Clavé, 18 baixos
25300 Tàrrega.
Tel. 973 31 00 77

Apunta’t a l’oficina de treball

Actualitza el teu currículum
Hi col·labora:

Disposa d’una carta de presentació

Planifica la teva recerca

Apunta’t als portals d’ocupació

XARXA
D’INSERCIÓ
LABORAL

