Què fem?

Ens trobareu a:

El Servei d’Intermediació Laboral té la
funció principal de posar en contacte les
persones que cerquen feina amb les empreses que busquen personal. A més,
s’encarrega del Programa de competitivitat empresarial i dels cursos que es fan en
el marc d’aquest programa.

C. Generalitat, 10
Atenció amb cita prèvia. Podeu sol·licitar-la
per telèfon o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana als baixos de l’Ajuntament.

Serveis que oferim:
- Orientació i informació professio-

-

nals.
Enviament d’ofertes de feina per
correu electrònic als usuaris inscrits al Servei.
Derivació a serveis oficials de persones amb criteris i/o necessitats
específics de cerca de feina.
Redacció juntament amb les empreses dels perfils dels candidats
d’acord amb els criteris requerits
per l’empresa.
Accions formatives en el marc del
Programa de competitivitat empresarial en els àmbits: citrícola, màrqueting per a empreses i carnets
professionalitzadors.

Servei
d’Intermediació
Laboral
CARTA DE SERVEIS

Contacte:
977732013
www.alcanar.org
treball@alcanar.cat

El nostre compromís:

- Garantim als candidats que els documents de l’empresa estan en regla.

- Garantim a les empreses que la do-

cumentació dels candidats està en
regla.

Ajuda’ns a millorar:
Com mesurem els nostres compromisos?
Mitjançant les enquestes de satisfacció als nostres usuaris.

- Garantim a les empreses que es re-

visaran els currículums dels candidats i que sols s’enviaran els que
complisquen els criteris requerits.

- Atendre els usuaris a l’hora pactada
en la sol·licitud de cita prèvia.

- Informar per correu electrònic els
usuaris registrats de totes les ofertes
que arriben a l’oficina.

Mesures de subsanació / compensació:

Les queixes, reclamacions, suggeriments i propostes de millora estan a
disposició dels usuaris amb el compromís de resposta en el termini màxim de
24 hores.
Aquestes poden ser presentades:
- Personalment.
- Per correu electrònic a l’adreça de
contacte.
- Mitjançant la bústia ciutadana al web
de l’Ajuntament.

Avaluació del grau de compliment

El responsable últim de l’àrea enviarà
de la Carta de Serveis
una carta o correu electrònic al ciutadà
informant-lo de la incidència i expoD’acord amb els compromisos estasant-li les mesures que s’adoptaran
blerts, cada any es procedirà a recollir
per tal de solucionar els desequilibris
les dades i els indicadors pertinents per
observats.
a avaluar-ne el grau de compliment. Els
resultats seran publicats a la pàgina web
de l’Ajuntament.

