Preguntes freqüents sobre
SOIB Empreses

Què és SOIB Empreses?

Com comunicar-se amb SOIB Empreses?

Un servei del Servei d'Ocupació de les Illes
Balears orientat a l'atenció de les empreses.
Ofereix recerca de candidats i candidates per a
les empreses que necessiten personal, difusió
d'ofertes de feina, processos de preselecció i
selecció tècnica de candidatures... També
informa i assessora les empreses sobre les
modalitats de contractació i les vies d'accés a
la formació subvencionada pel SOIB.

Existeix un formulari específic perquè ens
faceu arribar fàcilment les vostres necessitats.
El podeu emplenar aquí i el nostre personal
especialitzat es posarà en contacte amb
vosaltres. A més, podeu contactar amb el
servei per telèfon al 971176056 o al correu
electrònic empresa@soib.caib.es.
Teniu necessitats de personal? Penjau una
oferta de feina
Tant a l'apartat "En un clic" del nostre web
com a l'apartat "SOIB Empreses" trobareu
l'accés al tràmit per presentar una oferta de
feina. Si teniu dubtes, consulta aquest tutorial.
Quan l'hagueu presentada, ens posarem en
contacte amb vosaltres per ajustar les
característiques del lloc de feina i coordinar el
procés selectiu.

Vols muntar una empresa?

Quins tipus de contractes hi ha?

Pots contactar amb el nostre equip i
respondrem als teus dubtes de manera
personalitzada. També t'enllaçarem amb la
plataforma iempren de l'IDI (Institut
d'innovació empresarial de les Illes Balears).

Podeu veure els tipus de contractes i les
bonificacions de cada un a la guia que publica
el SEPE.
Si necessitau personal format i no en trobau...
Sol·licitau al SOIB que en l’oferta formativa de
les convocatòries per a persones desocupades
prioritzi les vostres necessitats. Demana que
es programi una acció específica. Col·laborau
amb algun dels centres acreditats per
planificar les accions formatives que més vos
convenen. També podeu accedir a les ajudes
per a la formació amb Compromís de
Contractació.

Si necessitau personal i el voleu formar
vosaltres...
El contracte de formació i aprenentatge és una
bona opció. Permet formar el personal alhora
que treballen en l’empresa. El SOIB gestiona
les subvencions a la contractació i a la
formació per a determinats sectors estratègics
amb un cost final zero o molt baix.

Si voleu millorar la formació de la vostra
plantilla
Podeu col·laborar amb algun dels centres
acreditats perquè programin les accions
formatives que us interessen i se subvencionin
mitjançant una convocatòria del SOIB.

Si teniu alguna d’aquestes
necessitats, contactau amb el
SOIB mitjançant
empresa@soib.caib.es
Us donarem la resposta que més
s’adapti a les vostres prioritats

