Platja d’Aro
Castell d’Aro
S’Agaró

Platja d’Aro
Professionals 2020
Ajudant de cuina i Auxiliar de cuina
Certificat de manipulador d’aliments
Certificat d’aplicació de normes i condicions
higienicosanitàries en restauració (30 h)

Organitza:
Ajuntament de Castell-Platja d’Aro
Aro Impulsa · Àrea de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació
Borsa de Treball · Club de la Feina
T 972 804 207
aroimpulsa@platjadaro.com
www.aroimpulsa.com
Amb el suport de:
Consell Comarcal del Baix Empordà
Àrea de Promoció Econòmica i Turisme

Platja d’Aro Professionals 2020

Empreses

Beneficis

Ajudant de cuina

Requisits de participació en el programa

Ajuts per a les empreses col·laboradores

L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, en col·laboració amb el
Consell Comarcal del Baix Empordà, impulsa aquest programa,
que vol afavorir la formació i inserció de persones en situació
d’atur en serveis auxiliars per a les empreses del municipi.

• Disposar de personal relacionat amb aquest sector
d’activitat econòmica

• Subvenció de les despeses salarials derivades de la contractació dels participants

• Seu o activitat econòmica desenvolupada a Castell-Platja
d’Aro i S’Agaró

• Aquesta ajuda és compatible amb d’altres subvencions
derivades d’organismes públics.

Aquest 2020, es pretén promoure un nou Platja d’Aro
Professionals, per incrementar el grau de qualificació amb la
formació professionalitzadora en els següents àmbits:

• Compromís de participació en la mesura de les seves
possibilitats en el desenvolupament del programa

• La subvenció està lligada al compliment de la relació laboral d’ambdues parts. La renúncia serà vàlida sempre
que sigui justificada i, en aquest cas, se subvencionarà
únicament el temps en què ha estat en vigor el contracte
laboral

• Ajudant de cuina: organització, preelaboracions, tècniques,
neteja i manteniment
• Aplicació de normes i condicions higienicosanitàries en
restauració
• Certificat de manipulació d’aliments
• Comunicació i treball en equip
S’ofereix formació professionalitzadora i seguiment
personalitzat als participants per adaptar-los al lloc de treball i
fomentar l’ocupació de llarga durada.
Perfils professionals
• Ajudant de cuina
• Auxiliar de cuina
• Perfils professionals relacionats

• Admissió de qualsevol modalitat contractual d’acord amb
la normativa vigent. La durada de la subvenció serà d’un
màxim de 6 mesos
• La jornada laboral pot ser a temps complet (no superior a 40
hores setmanals) o a temps parcial
• Retribució d’acord amb el conveni col·lectiu o disposició
salarial d’aplicació, i en funció de la jornada laboral realitzada
• Imprescindible estar al corrent del pagament a Hisenda i la
Seguretat Social

• El programa aporta un tutor/a de seguiment dels alumnes, que resoldrà també els dubtes de l’empresa i vetllarà
perquè l’experiència resulti exitosa
Subvenció per a contractes de 6 mesos:
• Quantitat mensual (40 h/setmanals): 735,90 euros
• Quantia total per als 6 mesos: 4.415,40 euros *
* Part proporcional en funció de la jornada parcial prevista, per als
mesos de durada del contracte. Quantitat subjecta a variació segons
normativa vigent.

