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Per motius econòmics: ja que es beneficiarà 
d'ajudes, bonificacions i altres incentius 

Per motius legals: ja que estarà complint amb la 
legislació vigent en matèria d'integració laboral 

Per motius professionals: ja que incorporarà 
persones a la seua empresa que s'ajusten al perfil 

demandat, motivades, compromeses 
i orientades a resultats 

Per motius estratègics: ja que la seua empresa es 
diferenciarà de la competència gràcies a la seua 

responsabilitat social 

Per motius de mercat: pel fet que recolzarà la 
seua política de màrqueting en aspectes socials 
per a arribar a nous segments de consumidors 

Per motius ètics: perquè vosté sap que 
contribuint al benestar de la societat contribuïx 

al seu propi benestar i el de la seua empresa 

Què és el servici 
d'Intermediació Laboral? Per què té sentit contractar 

persones amb dificultats 
d'accés a l'ocupació? Oferim un servici gratuït amb l'objectiu de 

cobrir les necessitats de les empreses i de 
les persones amb dificultats d'accés al món 
laboral La nostra labor part d'un procés pel 

qual la persona millora les seues 
competències laborals i la seua ocupabilitat 

a través d'itineraris personalitzats 

Som facilitadors: realitzem accions de 
sensibilització, proporcionem informació i 

suport per a la contractació, i treballem per 
a garantir l'èxit de les insercions 
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"Qui són les persones 
amb dificultats d'accés 

a l'ocupació? 

 
 

 La persona Idònia per a cada lloc 

Analitzem quines són les seues necessitats 
de contractació, el perfil del lloc de treball i 

els requisits que vosté considera 
necessaris per a treballar en la seua 

empresa 

Realitzem una preselecció dels candidats 
que s'ajusten al que vosté demanda, i li 
remetem només aquelles persones que 

creiem que poden exercir determinat lloc. 
D'esta manera li estalviem temps i diners 

en processos selectius amb un filtrat previ 
de candidats. A més oferim un seguiment 

que garantix el correcte exercici del 
treballador en el seu lloc 

Com treballem amb 
les persones? 

Potser cabria preguntar-se qui no té 
dificultats hui en dia per a accedir a una 
ocupació, no obstant això quan parlem de 
dificultats ens referim a persones que de 

debò han enfrontat situacions molt dures, i 
que han de conviure amb la discriminació, la 

incomprensió o la indiferència de la 
societat" 

Són persones amb un nom, rostre i històries 
de superació, persones que per diverses 

raons (discapacitat, pertinença a col•lectius 
exclosos socialment) no troben el seu lloc en 

el món laboral. no obstant això, el fet de 
vindre al nostre servici, parla de persones 
que han pres la determinació de millorar i 

que només necessiten una oportunitat per a 
demostrar la seua vàlua i esperit de 

superació personal 

Assessorament sobre ajudes 
a la contractació 

Li informem sobre la legislació vigent, 
subvencions i bonificacions en la contractació 

de persones amb discapacitat i en risc 
d'exclusió social" 

Responsabilitat Social 

Li oferim la possibilitat de promocionar la 
seua activitat responsable mitjançant la seua 

visibilitat en xarxes socials i mitjans de 
comunicació a través de la Plataforma 
Treballant en Positiu a nivell nacional 

Accions de sensibilització i altres iniciatives 

Realitzem accions d'informació, formació i 
sensibilització en l'àmbit d'atenció a la 

diversitat i no discriminació i ens ajustem a 
les necessitats de l'empresa facilitant un 

entorn laboral divers, respectuós i productiu 




