Sergi Boira és un dels tècnics de Feina amb Cor, el projecte de
Càritas posat en marxa recentment per acompanyar persones
que fa més d’un any que estan a l’atur, amb familiars al seu càrrec i als quals se’ls ha esgotat o està a punt de fer-ho la prestació
per desocupació. Feina amb Cor té com a àmbit d’ actuació
geogràfica la demarcació de Barcelona.

“Sobretot, cerquem empreses
amb necessitats de contractació”
Quin és el primer pas perquè una empresa
col·labori amb Càritas?

Quins són els sectors on aconseguiu implicar més
empreses dins del projecte Feina amb Cor?

El primer pas és contactar amb les empreses i les
entitats de diversos àmbits per tal de presentar-los
Feina amb Cor i demanar-los la seva col·laboració.

Els sectors serveis, hoteleria, de la restauració, el del
comerç, la logística, centres comercials.

Ens adrecem a empreses que tenen necessitat de
contractació. El primer que fem és interessar-nos i
conèixer l’activitat de l’empresa. Llavors, aquesta ens
fa arribar la descripció del lloc de feina, en la qual hi
ha de constar l’experiència requerida per al candidat
o candidata que haurà d’ocupar el lloc de treball, les
seves competències i la formació. L’empresa posa especial èmfasi en les competències. En aquest sentit,
ens trobem amb persones que han estat molts anys
treballant en un sector determinat i que ara, amb la
situació actual, es veuen obligades a reinventar-se,
a canviar, a adquirir, per tant, noves competències.
Un vegada ja s’ha concretat el perfil de feina, què
és el següent?
Preseleccionem les persones que considerem que
podrien ocupar aquest lloc de treball. Ho fem mirant
les persones que estan apuntades a la borsa de feina
de Feina amb Cor, que són més d’un miler. Presentem alguns candidats i candidates a l’empresa i, a
partir d’aquí, aquesta fa el seu procés de selecció habitual. I és que la contractació la fa l’empresa, directament. Una vegada l’empresa ja ha decidit a qui vol
contractar i formalitza el contracte, des de Feina amb
Cor fem un seguiment de la persona durant el primer
mes per veure si s’està adaptant bé.
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Quines són les empreses que poden col•laborar
amb Càritas a través de Feina amb Cor?
Sobretot, necessitem aquelles empreses que tenen
necessitat de contractar persones, de cobrir llocs de
treball. També piquem a les portes d’empreses de renom, grans i petites.
Quin és el perfil de persones que s’apropen a
Feina amb Cor a cercar feina?
El 70% de les persones que vénen tenen un perfil de
formació baixa-mitja. En un 20% dels casos la formació és de grau mig o bé estan especialitzats en alguna àrea i el 10% són titulats superiors.
Si alguna empresa està llegint aquesta entrevista
i està interessada en col·laborar amb aquest projecte a quin telèfon pot trucar?
Poden trucar al 93 117 08 11 (horari d'atenció de dilluns a divendres de 9 a 19 h) o escriure al correu feinaambcor@caritasbcn.org
A partir d’aquí un gestor d’empresa de Feina amb Cor
es posarà en contacte amb ells per tal de resoldre ràpidament la gestió.

Serveis Humanitaris

Entrevista a Sergi Boira,
Gestor d’Empreses de Feina amb Cor
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