
Guia de preguntes

freqüents sobre



És un servei específic en què s'ofereix

orientació laboral, assessorament i ajuda

personalitzada en la recerca de feina a

persones majors de 30 anys aturades de

llarga durada (més d'un any a l'atur).

Què és                  ? 

Has de tenir més de 30 anys, haver estat

12 mesos a l'atur en el darrer any i mig, ser

demandant d'ocupació al SOIB i voler fer

feina i millorar la teva ocupabilitat.

Quins són els requisits per accedir-hi?

SOIB+ t'ofereix atenció individualitzada

mitjançant un diagnòstic ocupacional per

definir el teu objectiu professional, ajudar-

te a trobar feina, informar-te sobre les

opcions formatives que tens i tallers per

treballar les teves competències

professionals.

Quins serveis ofereix?



Ens trobaràs a les oficines dels serveis

centrals del SOIB a Palma i a les oficines

d'ocupació d'Inca, el Port d'Alcúdia,

Magalluf, Manacor, Felanitx i Maó. Al web

del SOIB trobaràs totes les dades de

contacte de les oficines i del servei.

On és               ? 

Sí, no és incompatible el fet de cobrar una

prestació amb la participació en el

programa SOIB+.

Et pots inscriure si cobres una pestació?

A través del formulari que trobaràs al

nostre web. Si necessites més informació,

ens pots contactar a soiballd@soib.caib.es

o al telèfon 971 17 70 00 (Ext. 67002 i

Ext. 69560).

Com et pots inscriure al servei?

Pots accedir-hi si dins dels darrers 18

mesos no has tengut contractes superiors

als sis mesos.

I si fa menys de 12 mesos que ets a l'atur?

https://soib.es/xarxa-oficines/
https://soib.es/soib-orientacio-atur-llarga-durada/
https://soib.es/soib-orientacio-atur-llarga-durada/


Depèn de cada persona i de les seves

necessitats. És un procés individualitzat i el

personal tècnic s’adapta a cada cas

particular.

Quant duren les sessions d'orientació?

No, el servei SOIB+ és un servei gratuït i

no gestiona prestacions. El SOIB disposa

de diverses beques formatives que pots

consultar al nostre web.

Et facilitarem alguna ajuda econòmica?

Si necessites orientació laboral i no

compleixes amb els requisits de SOIB+,

contacta amb el SOIB a través del

formulari de SOIB 24·7 i  et contactarem

en menys de 48 hores per ajudar-te a

trobar el servei que més s'adapta a la teva

situació.

No som el teu servei?

No, SOIB+ és un servei orientat només a

les persones aturades de llarga durada

amb la demanda d'ocupació en situació
d'alta.

I si fas feina?

https://soib.es/beques-i-ajuts/
https://soib.es/soib-24-7/

