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Autoocupació
Rambla de Ferran, 32 Lleida
www.autoocupacio.org
lleida@autoocupacio.org
@autoocupacio
Tel. 973 26 48 66
Descripció de l’empresa
Autoocupació és una fundació privada, sense ànim de lucre, que promou l’autoocupació com a
alternativa atractiva per a l’exercici de les vocacions i el desenvolupament professional de les persones i els facilita l’accés als recursos necessaris per crear i consolidar els seus negocis. Ofereix
un ampli ventall de serveis, que cobreixen les necessitats que un emprenedor pot tenir al llarg del
seu trajecte professional.
Perfils professionals sol·licitats
Persones emprenedores, amb ganes de créixer professionalment.
Què ofereix als joves titulats
Servei de creació d’empreses: a Autoocupació t’oferim el servei d’acompanyament personalitzat i totalment subvencionat durant el teu itinerari d’autoocupació per tal de convertir la teva
idea de negoci en una empresa viable i amb èxit.
Formació: posem al teu abast programes de formació i cursos subvencionats, perquè puguis
adquirir les competències necessàries per millorar el teu perfil professional i assolir els teus objectius.
Finançament: t’ajudem a detectar i concretar les teves necessitats de finançament, identificar
les vies més adequades i garantir l’accés als recursos que necessites per fer realitat el teu projecte.
Mentoria: la mentoria és una metodologia d’acompanyament personalitzat mitjançant la qual
empresaris i professionals comparteixen la seva experiència, durant un any i en qualitat de voluntaris, amb l’objectiu d’ajudar els emprenedors a desenvolupar les seves competències per consolidar i fer créixer els seus negocis.
Reempresa: Reempresa és un mercat de compravenda de petites empreses, únic a Europa, i
alhora un servei d’intermediació totalment subvencionat entre cedents —persones que cerquen
el relleu en la propietat i la direcció de la seva empresa— i reemprenedors —persones interessades a adquirir un negoci viable i en funcionament.
Procés de selecció
Vols treballar amb nosaltres? Envia’ns les teves dades de contacte omplint el formulari següent i adjunta-hi el currículum: https://www.autoocupacio.org/nosaltres/treballa-amb-nosaltres/. Tindrem en compte la teva candidatura en els futurs processos de selecció.

