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Nova data per a la Jornada sobre Ajuts a la Contractació
Actualment, a part dels ajuts i bonificacions de la Seguretat Social als que poden accedir les empreses

per la contractació de persones de determinats col·lectius, existeixen altres línies molt interessants
per promoure la contractació que són, en molts casos, poc conegudes.
Així, amb l’objectiu de presentar el marc actual dels diferents ajuts i bonificacions per la contractació
dels que poden gaudir les empreses, des del Club de Responsables de Recursos Humans d’AEBALL / UPMBALL
hem organitzat una jornada informativa.
A la jornada es presentaran també els projectes adreçats al foment de l’ocupació de diferents col·lectius en els
que s’està col·laborant i que ofereixen condicions avantatjoses per a les empreses que hi participen.

Jornada sobre Ajuts a la Contractació
DATA: 19 de novembre de 2015
HORARI: De 9:30 a 11:00 h.
PROGRAMA:
9:30 h. Benvinguda i inici de la sessió
9:40 h. Ajuts a la contractació
- Ajuts i bonificacions de la Seguretat Social.
- Altres ajuts a la contractació per empreses de L’Hospitalet i el Baix Llobregat
10:00 h. Presentació de programes subvencionats pel foment de l’ocupació amb ajuts per les empreses que
contractin.
10:25 h. Presentació de programes pel foment de l’ocupació de col·lectius en risc d’exclusió: Projecte “JOVES E3
- Emancipació, Empresa i Entitat”, altres.
10:45 h. Precs i Preguntes
PONENTS:
M. Paz Fiol, secretaria general i responsable de Laboral a AEBALL / UPMBALL.
Carlos Molina, director de BREAKEVEN ASSESSORS, S.L., expert en ajuts i bonificacions de la Seguretat Social.
Montse Calvet, adjunt a direcció i responsable del Dpt. de Formació i dels programes de formació / ocupació a
AEBALL / UPMBALL.
Virginia Santolaria, responsable de RRHH i de projectes d’inserció laboral a AEBALL / UPMBALL
Miguel Moncayo, tècnic en Inserció sociolaboral de la FUNDACIÓ EL LLINDAR, especialitzat en col·lectius amb
dificultats d’accés al mercat laboral.
LLOC: AEBALL / UPMBALL – Av. Fabregada, 93, 1r 3r, esc. Dreta, 08901 L’Hospitalet de Llobregat.
Aparcament més proper: Centre Comercial La Farga (Av. Josep Tarradellas,s/n, L'Hospitalet de Llobregat)

INSCRIPCIÓ: GRATUITA per a socis. Imprescindible per a l’assistència l’enviament de la BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
abans del 18/11/2015. Places limitades.
Amb la col·laboració de:

L’Hospitalet, novembre de 2015

