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Acción 5: Tarxeta Porremprego

Trátase dunha tarxeta cuxos usuarios serán única e exclusivamente as persoas
demandantes de emprego do Concello do Porriño, que se atopen en situación de
alta na Bolsa Municipal de Emprego.

Coa posta en marcha desta tarxeta preténdese que a través dunha renovación
periódica da mesma, podamos coñecer a situación real dos usuarios, para así
optimizar as distintas accións que se están desenvolvendo na Bolsa de Emprego
Municipal, como son:
-

Lograr un seguimento, revisión, análise da situación actual dos usuarios de

forma máis personalizada.
-

Mellorar as seleccións de persoal

realizadas na Bolsa de Emprego,

coñecendo dende o primeiro momento cal é a situación actual do candidato, tanto
no que se refire á súa situación laboral, e dicir se se atopa ou non traballando,
como no que se refire á realización de cursos ou novas experiencias laborais que
fagan que o seu perfil se poida adaptar á oferta de traballo que se está tramitando.
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TARXETA PORREMPREGO

Ter unha Bolsa de Emprego actualizada en todo
momento, logrando así unha optimización das accións
que se realizan dentro da Bolsa Municipal de Emprego,
como son:
- Facilitar o seguimento da situación actual dos
OBXECTIVOS

usuarios facilitando a súa ocupabilidade.
- Proporcionar

aos

usuarios

unha

formación

axustada ao seu perfil.
- Orientación

destinada

ao

usuario

máis

personalizada
- Satisfacer con maior axilidade a demanda de
persoal detectada polas empresas

Actualización dos usuarios rexistrados na base de
CARACTERÍSTICAS
XERAIS

datos, da Bolsa de Emprego Municipal.
Análisis

mais

exacto

dos

perfiles,

formación

e

experiencia dos usuarios da bolsa.

DESTINATARIOS

FORMA DE ACCESO

Demandantes de emprego do Concello do Porriño,
que sexan usuarios da Bolsa de Emprego.

A solicitude da tarxeta farase na Concellaría de
Emprego, se ben os posteriores selados da mesma
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faranse ben na propia Concellaría ou a través da
páxina web www. porremprego.org.

EQUIPO





Técnicos en Orientación Laboral



Axentes de Desenvolvemento Empresarial



Equipo Administrativo

Actualización

da

situación

laboral

dos

3.000

usuarios que na actualidade conforman a Bolsa
Municipal de Emprego.
PREVISIÓN ANUAL



Que os 1.512 desempregados anotados no Servizo
Público de Emprego Estatal (S.P.E.E), e que non o
están na Bolsa Municipal entren a formar parte da
mesma, có fin de traballar con eles e axudarlles
para lograr o acceso a un posto de traballo.

FINANCIAMENTO

Concello do Porriño

