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ESTÀS BUSCANT FEINA?

LES EMPRESES DEL SECTOR
TÈXTIL DEL TEU TERRITORI BUSQUEN PERSONES
QUALIFICADES!

Si estàs a l’atur prepara’t amb aquest curs
d’especialització, totalment gratuït, aprofita
l’oportunitat!
Curs d’ especialista en tissatge de gènere de punt. Durada: 270 hores més
80 hores pràctiques fins a 120 hores a empreses.
Inici: 17 febrer de 2020
Finalització: 20 maig de 2020
Horari: De 15 a 19,30 (dilluns a dijous i divendres 15-19)





L’itinerari inclou 20 hores de formació en Intel·ligència emocional.
20 hores de formació en tècniques de recerca de feina.
De 80 fins a 120 hores de Pràctiques a entorns productius reals
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+ INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS:
IG-NOVA Ocupació
C/ Lleida, 78 d’Igualada. Tel. 93 805 57 10
Coordinadora: Mercè Blanco: blancom@aj-igualada.net
Horari: De dilluns a divendres de 8h a 15h
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Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc
del Programa de projectes innovadors i experimentals.
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