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WWW.OSONAINDUSTRIA.CAT
Us convidem a visitar el cercador industrial d’Osona Nord. En aquest web s’hi
poden trobar parcel·les i naus on instal·lar-se, així com, informació dels polígons
industrials del nostre territori.
També s’hi inclou:
- Un directori de les empreses que hi ha instal·lades als polígons o zones
industrials.
- Informació detallada dels polígons i les possibilitats d’instal·lar-s’hi.
- Dades relacionades amb la tradició industrial.
- Un cercador amb múltiples opcions de cerca.
En cas de que les dades de la vostra empresa no fossin correctes o hi veiéssiu
qualsevol dada que calgués modificar, us agrairíem que ens ho comuniquéssiu.
Estem acabant de perfeccionar l’eina per millorar les dades i fer-la el màxim de
fidel a la realitat.

FORMACIÓ MES DE SETEMBRE
- Kit bàsic de comunicació per donar a conèixer el teu negoci:
Una bona comunicació permet millorar la presentació de l’empresa i dels seus
productes, per tant, també facilita l’assoliment dels objectius marcats. +informació
Data i lloc: 20 de setembre de 2016 – de 9.30h a 13.30h.
Inscripcions: per correu electrònic a empresa@gesbisaura.cat

-

Cost: gratuït

Saps com identificar els RRHH més adients per a la teva empresa?
T'agradaria fer créixer el talent de l'equip humà:

El model de gestió de l’equip humà per competències permet seleccionar, avaluar i
fer créixer el talent de les persones que conformen l’equip humà. +informació
Data i lloc: 27 de setembre de 2016 – de 9.00h a 13.00h.
Inscripcions: per correu electrònic a empresa@gesbisaura.cat

Cost: gratuït

QUINA FORMACIÓ T’INTERESSA?
Des del servei d’empresa del Consorci, amb l’afany de continuar treballant per a les
empreses i amb les empreses, us agrairem que ens ajudeu a millorar les nostres
accions formatives. Es tracta d’emplenar un breu qüestionari que, trobareu en
aquest enllaç. La informació que n’obtinguem ens permetrà treballar en aquelles
accions que desperten més interès a les empreses. Moltes gràcies per la vostra
col·laboració.
Per a més informació, trucar al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, al 93
859 22 26 o enviar un correu electrònic a empresa@gesbisaura.cat.

