Ets Jove

i vols treballar en
LOGÍSTICA 4.0?
VOLEM ACOMPANYAR-TE EN LA TEVA
INCORPORACIÓ AL MERCAT LABORAL

CONNECTA JOVE VOR
Tens entre 16 i 29 anys?
Vols treballar en Logística 4.0 i magatzems?
T’apassiona la Logística 4.0 i estàs buscant dedicar-t’hi?
Aquesta és la teva oportunitat
Coneix les possibilitats que t’ofereix el sector logístic al Vallès Oriental

T’OFERIM
• Formació molt pràctica i gratuïta (subvencionada)
• Suport en la recerca de feina
• Orientació

Per a més informació i contacte envia’ns un WhatsApp o un email a: Mireia Àvila
mavila@pimec.org | 683 324 400
Juliana Saldarriaga
juliana.saldarriaga@lesfranqueses.cat
93 844 30 40
Jessica Fernandez
jfgil@granollers.cat | 93 861 13 90
Nerea Pérez
nperez@pimec.org

Formació
Magatzem i Automatitzacions en logística 4.0
Formació professionalitzadora de 260h
Inici aproximat octubre-novembre de 2020
Formació de caràcter molt pràctic i vinculada a empreses del sector.
Tindràs accés a la tecnologia més innovadora en logística i magatzems, materials i
programari que s’utilitza en la Indústria actual. Metodologia de treball majoritàriament
pràctica. Desenvolupament d’un projecte final que es presentarà a diferents empreses
del sector.

Descripció

Aquest curs ofereix la possibilitat de realitzar un conjunt d’activitats de magatzem amb
la finalitat d’aconseguir que els productes estiguin disponibles per als clients al
moment, lloc i quantitat que desitja al mínim cost.
Automatització de sistemes de magatzem, programació i logística inversa.

Objectius

1. Maximitzar el servei al mínim cost.
2. Anticipar-se a les necessitats del client
3. Reduir el temps de resposta

Continguts

Mòdul 1: Introducció a la qualitat
Mòdul 2: Logística
Mòdul 3: PRL- Prevenció de riscos laborals i primers auxilis
Mòdul 4: PRL- Carretons
Mòdul 5: Introducció als objectius del curs d’Automatització en logística 4.0
Mòdul 6: El món 4.0
Mòdul 7: Magatzems 4.0
Mòdul 8: Logística 4.0
Mòdul 9: La cadena de valor. Supply Chain Management
Mòdul 10: Logística inversa
Mòdul 11: Presentació dels projectes

Orientació i acompanyament professional
En aquest projecte t’acompanyarem durant tot un procés tant formatiu com laboral.
Tenim l’objectiu de formar persones com tu i acompanyar-les en el seu procés
d’inserció laboral.
Si el sector Industrial i la Logística poden ser un projecte professional de futur que
t’has plantejat, ens comprometem a treballar amb tu per aconseguir aquest objectiu.

Suport en la recerca de feina

T’ajudarem a contactar amb empreses del sector Industrial que estan buscant Talent
jove per a aquestes especialitats.
I t’acompanyarem durant tot el procés de selecció i preparació de la teva candidatura
per l’empresa.
“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball i Economia Social i el Fons
Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil”

