Obertes les inscripcions pels nous cursos
subvencionats del servei d’OPE Formació
Des de l’OPE Formació
s’ha publicat l’oferta de cursos per a l’últim trimestre de
l’any. Alguns dels cursos
van adreçats a persones
treballadores i d’altres a
persones en situació d’atur i
tenen diverses durades en
funció de l’itinerari formatiu.
Els primers cursos que
es desenvoluparan seran el
d’Intel·ligència emocional i
un curs de preparació per a
la prova d’accés al CP sociosanitàri (14 de setembre).
Una vegada més, s’ha
dissenyat una oferta formativa variada i que inclou formacions molt específiques
per a l’obtenció de títols
(com el de manipulació d’aliments, o el d’obtenció de
carnet de carretó elevador) i
d’altres amb un abast més
transversal i que poden ser

d’interès per a diversos perfils i col·lectius.
Molts dels cursos van
adreçats a persones treballadores i poden resultar
d’interès per a aquelles empreses que vulguin millorar
les competències del seu
personal.
Tots els cursos són subvencionats per diverses entitats i no suposen cap cost
per a l’alumnat que realitza
la formació.
Les persones i empreses
interessades poden adreçar
-se al servei d’OPE Formació trucant al 93 851 50 22
o bé escrivint al correu formacio@manlleu.cat.
Per a més informació
dels cursos podeu consultar
l’apartat de formació al web
www.manlleu.cat/
treballar.htm

Projectes cedents Reempresa
Manlleu forma part de Reempresa, una iniciativa empresarial que permet que propietaris/
es que no poden continuar al capdavant del
seu negoci el puguin cedir a una altra persona amb ganes de donar-li continuïtat.

Trobareu més informació al web del programa reempresa: www.reempresa.org

L’OPE Empresa assessora a les persones
que volen vendre un negoci i les que volen
reemprendre

Si teniu interès en algun d’ells, contacteu
amb el Servei d’OPE Empresa:
empresa@manlleu.cat | 938515022.

Establiment de venda al detall de peix
fresc i marisc
Núm. Projecte: PC12047
Peixateria amb més de 30 anys de funcionament a Manlleu. Local de 120 m2. L'oferta de
cessió inclou botiga, cambres, existències
disponibles, local comercial i garatge.

Botiga de productes d'alimentació, congelats i productes a granel
Núm. Projecte: PC12799
En cessió per no poder atendre, amb clientela
fidelitzada i servei a domicili. Inclou els actius
per donar continuïtat de forma immediata l'activitat, el fons de comerç i existències.

Fàbrica de consumibles biomèdics
Núm. Projecte: PC12388
Empresa dedicada a la fabricació de flocs per
a llits per animals de laboratori. També consumibles, gàbies i altres elements per a la
neteja i higiene dels animals. Nau de 740 m2.

Parada del Mercat Municipal de Manlleu
Núm. Projecte: PC12920
Negoci familiar de mes de 25 anys dedicat a
xarcuteria i carnisseria, plats elaborats i embotits. Ubicada molt a prop de la porta principal,
amb obrador totalment equipat.
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