
Si vols...
Iniciar una trajectòria professional sòlida
Emprendre el teu projecte
Formar-te en continguts especialitzats

El programa JOB e-LOGIS és per a tu si:

Ets jove,  entre 16 i 29 anys i busques un recolzament efectiu per assolir els teus 
objectius professionals. 

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el 
Ministeri de Treball, i Economia Social i el Fons Social Europeu en el marc de la 
Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia 
Juvenil”.

C/ Figueral 59 LA GARRIGA

coordinacio-singulars@fumh.cat

663 700 654 / 938 605 060

Contacte

L’èxit a les teves mans...



-

 
 

El Sector LOGÍSTIC creix ràpidament i diferents factors estan canviant els 
perfils professionals que es requereixen (increment de l‘e-commerce, auto-
matització de les cadenes de subministrament i la revolució del Big Data 
entre d’altres). Aquest programa es focalitza en una formació especialitzada 
per a diferents llocs del sector (cadena de subministrament, anàlisi de dades, 
comerç internacional, gestió de projectes, magatzem...)

Els requisits per a participar 
n Has d’estar incrit/a a l’OTG com a demandant d’ocupació
n Has d’estar inscrit/a al Fitxer Nacional de Garantia Juvenil

GENER -MARÇ

Durant aquests mesos hauras 
assolit un elevat coneixement 
del mercat laboral, el sector 
logístic i els seus perfils i 
hauràs definit el teu objectiu. 

Treballarem en equips 
d’investigació-acció per a que 
tu mateix/a identifiquis els 
teus punts forts, en un entorn 
divertit però exigent. 

ABRIL - AGOST

Realitzaràs la formació que 
necessites per assolir 
l’objectiu. 
Es tracta de formació del 
Certificat de Professionalitat 
d'Activitats Auxiliars de 
Magatzem i formació en 
Tractament de Dades

Treballarem individualment 
les competències clau 
(català/castellà/càlcul) si ho 
necessites
Treballarem les competències 
transversals
Al final de la formació faràs 
pràctiques en empresa

SETEMBRE - OCTUBRE

Es focalitza en l’entrena-
ment i acompanyament per 
assolir el lloc el feina pel qual 
t’has preparat. 

Al final, què aconseguiré?

L’objectiu final és la inserció laboral, l’emprenedoria o el retorn als estudis reglats, amb el 
projecte aconseguiràs:

n Identificar els teus punts forts
n Definir els teus objectius futurs
n Planificar les accions per assolir els objectius
n fConèixer di erents empreses i professionals
n eSaber el qu necessites de contractació laboral
n   Realitzar pràctiques per incrementar la teva ocupabilitat
n   Formar-te per assolir els teus objectius
n   Gaudiràs del recolzament d’un/a entrenador/a personal

I finalment,
n Preparar-te per a tornar als estudis reglats
n Emprendre el teu propi projecte professional
n Tenir un contracte laboral

El nostre compromís?

Tot un equip a la teva disposició per a fer el canvi que vols. 
Un/a coach al teu costat durant tot el programa. 

Assolir el 100% dels teus objectius.  




