
CONSOLIDA'T

CREIX

ASSESSORA'T

HOLA EMPRESA! 
COL.LABOREM?



1. Contractació 
de personal

Necessites contractar personal?
T'ajudem a trobar la persona que busques.
    Servei gratuït i adaptat a cada empresa
    Atenció personalitzada

2. Gestió 
d'ofertes

Vols saber com definir l'oferta de treball o
quines condicions pots demanar?

Gestionem ofertes de diferents perfils
professionals. També realitzem processos de

preselecció amb la teva participació

3. Ajudes a la
contractació

Contracta personal subvencionat a
través de diferents programes. 

4. Altres
serveis

Busques serveis de neteja, 
manteniment o consergeria? 

T'oferim informació i suport en els tràmits

5. Difusió a 
xarxes socials

Forma part de la nostra difusió i 
dona't a conèixer!

HOLA EMPRESA!
COL.LABOREM?

https://emfo.com/publica-una-oferta/
https://emfo.com/publica-una-oferta/
https://emfo.com/publica-una-oferta/
https://emfo.com/serveis-per-a-empreses/
https://emfo.com/pivem/
https://emfo.com/pivem/


HOLA EMPRESA!
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6. Formació
prelaboral

Vols acollir alumnes en pràctiques?

Acollir alumnat en pràctiques té avantatges!
Com ara conèixer com treballa un possible

candidat abans de contractar-lo.

7. Consolidant
talent

Oferim formació!
Accedeix a cursos adreçats a 

persones treballadores en actiu

8. Avançant 
en la RSC

 i RSE

Vols que la teva empresa sigui
socialment responsable?

Informa't de les mesures legals i rep
assessoria per incorporar accions RSE i RSC

9. Transformació
digital

Com puc estar al dia de les últimes
tendències empresarials i ser competitiu?

Accedeix a l'assessorament professional
gratuït i a les accions formatives per a

l'empresa que t'oferim!

https://emfo.com/serveis-per-a-empreses/
https://emfo.com/serveis-per-a-empreses/
https://emfo.com/serveis-per-a-empreses/
https://emfo.com/discapacitat/
https://emfo.com/discapacitat/
https://emfo.com/discapacitat/
https://emfo.com/discapacitat/
https://emfo.com/discapacitat/


Segueix-nos a les xarxes socials 
per saber tot el que et podem oferir!
@EMFOMollet   @MolletHubInnova
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10. Consultoria

Vols assessorament?
Comptem amb tot un equip de

professionals per oferir-te el servei de
consultoria (legal, laboral, econòmic)

12. Reiventa't
Vols gestionar nous negocis, vendre o

traspassar el teu negoci?

Apunta't al projecte REEMPRESA

11. Creixement
Tenim diferents programes 
acceleradors de creixement

Implementa un pla de creixement
per a la teva empresa

Per a més informació, contacta'ns al 935705160 o info@emfo.cat


