
Aquesta acció està subvencionada pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya, en el marc dels 
Programes de suport al desenvolupament 
local i cofinançat pel Fons Social Europeu i el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social-
Servei Públic d’Ocupació Estatal

Dispositiu d’Inserció 
Sociolaboral RIBERA
D’EBRE VIVA

Plaça Sant Roc, 2
43740 Móra d’Ebre
Tel.: 977 401 851

Per a més informació:

desenvolupament@riberaebre.org
www.riberadebreviva.riberaebre.org
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El Dispositiu d’Inserció Sociolaboral Ribera d’Ebre VIVA 
és un projecte integral que pretén millorar l’ocupabilitat de 
les persones en situació d’atur i la competitivitat de les 
empreses de la comarca. Està impulsat pel Consell Comar-
cal de la Ribera d’Ebre amb el suport dels ajuntaments de 
la comarca.

Serveis per a les empreses:

Estudis de perfils professionals (Mapes ocupacionals)

Elaboració d’ofertes de feina en clau competencial

Difusió d’ofertes de feina

Selecció dels perfils professionals 

Preselecció de candidats/es

Suport en processos de selecció

Convenis de pràctiques no laborals

Més informació a:  prospeccio@riberaebre.org

Serveis per a les persones:

Orientació laboral personalitzada a persones atura-
des a tots els municipis de la comarca

Espais habilitats per realitzar recerca de feina amb el 
suport de personal tècnic

Tallers de  tècniques per a la recerca de feina

Tallers de desenvolupament de  les aptituds i actituds  
que apropen al mercat laboral 

Tallers d’informàtica per la recerca de feina

Pràctiques no laborals en empreses

Captació d’ofertes de treball adequades al perfil 
professional

Cal demanar cita prèvia a:  insercio@riberaebre.org
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