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Fundació Privada Ilersis
Carrer de Ramon Argilés, 27
25005 Lleida
www.ilersis.org
Tel. 973 22 17 88
Descripció de l’empresa
Fundació ILERSIS és una entitat sense afany de lucre i declarada d’utilitat pública. El compromís social, la cooperació, la igualtat, la responsabilitat, la integritat i la qualitat són valors fonamentals que inspiren el treball d’aquest grup. La fundació disposa actualment de diverses àrees
de treball, relacionades amb l’activitat industrial, els serveis de manteniment integral, l’activitat
comercial i de restauració (Bo de Shalom) i també l’atenció a les persones, amb un centre especial
de treball propi.
ILERSIS es troba ubicada a Lleida, en unes modernes instal·lacions de més de 3.000 m2 de
superfície. A més, disposa de tres locals de Bo de Shalom a la ciutat.
Actualment té una plantilla de treballadors fixa d’unes 200 persones.
Perfils professionals sol·licitats
ILERSIS compta amb un equip de persones qualificades i amb perfils tècnics de diferents àmbits, i necessita la captació de talent universitari en totes les seves àrees.
•
Atenció a les persones: educació social, treball social, integració social, perfil sociosanitari, psicologia, pedagogia, educació especial...
•
Producció: enginyeria, gestió, qualitat, riscos laborals, formació professional especialitzada (fusteria, jardineria, vernís, control numèric, serigrafia, manteniment…).
•
Restauració.
•
Administració i finances.
Què ofereix als joves titulats?
Fundació ILERSIS ofereix un model de treball compromès socialment i respectuós amb
l’entorn, amb el valor afegit que això comporta. Aporta al treballador un contracte laboral estable, amb formació continuada i les eines i recursos adients per a un creixement professional i
personal òptim. ILERSIS és un grup en què les persones són el primer i actuen com la corretja de
transmissió que fa rutllar les diferents activitats.
Procés de selecció
Recepció de currículums, i també gestiona programes per al foment de l’ocupació de tot tipus
de col·lectius: joves, majors de 45 anys, aturats de llarga durada i diversitat funcional amb dificultats especials.
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