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Cap a la logística 4.0!

LOGIS OCUPACIÓ 2018-2020, CAP A LA LOGÍSTICA 4.0
té com a missió promoure l’ocupació en el sector
logístic i les activitats afins com a motor d’ocupació i
de creixement de l’activitat econòmica del nostre
teixit productiu.

PER QUÈ?

COM?

Per enfortir la col·laboració entre
l’administració local i les empreses,
així com entre les administracions
competents en els diferents subsistemes de formació professional al nostre
territori

Oferint assessorament a les empreses en la estratègia de transformació
digital dels seus processos logístics,
així com fomentant espais pràctics
de reflexió, debat i intercanvi de coneixements i experiències amb les
empreses per tal de donar resposta a
les seves necessitats presents i futures
en termes de capital competencial

Per millorar la ocupabilitat de persones demandants d’ocupació interessades en desenvolupar-se professionalment en l’àmbit logístic a
partir de la seva participació en itineraris d’orientació, formació i inserció
adaptats a les aportacions i necessitats expressades per les empreses
col·laboradores en matèria de capacitació i formació de personal
Per afavorir la competitivitat de les
empreses del sector i manufactureres
amb forta activitat logística posant a la
seva disposició accions de suport envers la implementació gradual d’una
estratègia d’Indústria 4.0, així com demandants d’ocupació qualificats en
competències tècnico professionals i
personals.

Constituint un dispositiu integral
d’orientació, formació i inserció per
a la millora de l’ocupabilitat de persones en cerca de feina (aturades i en
millora d’ocupació)
Fomentant l’atracció del talent i les
vocacions envers l’àmbit de les activitats logístiques i, alhora, donant suport a la formació reglada i dual de
les especialitats Comerç, Màrqueting i
Logística.
Integrant de manera transversal la
igualtat d’oportunitats, especialment
la perspectiva de gènere, la innovació
metodològica (simulació, gamificació
i formació semipresencial) i el model
d’ocupabilitat per competències.

PER A LES PERSONES
Monogràfics sobre el mercat de treball de la logística i les seves
tendències de futur
Itineraris formatius pràctics i vivencials, tutoritzats i amb estades
pràctiques a empreses, visites i workshops:
/ Itinerari SEFED, Administratiu en Logística
/ Itinerari modular de gestió logística
Càpsules formatives complementàries presencials i semipresencials
Intermediació laboral: networking i gestió d’ofertes

PER A LES EMPRESES
Assessorament i suport en l’estratègia de transformació digital de l’empresa
Sessions bones pràctiques en logística 4.0
Transferència de coneixements:
/ Workshops logística 4.0
/ Model de gestió de l’equip humà per competències
Acolliment en estades pràctiques de persones qualificades en el sector
Jornades de Networking i/o Job Market Place
Intermediació i gestió ofertes de feina del sector a la nostra borsa de treball
Reunions de prospectiva i avaluació de resultats

FINANÇAMENT
El projecte compta amb el suport dels 14 ajuntaments de l’aliança Conca
del Ripoll i Riera de Caldes i està cofinançat per l’Àrea de Desenvolupament
Local de la Diputació de Barcelona i els Ajuntament de Santa Perpètua de
Mogoda i Polinyà dins el marc de la convocatòria Ocupació a la Indústria
Local 2018-2020

