Dirigit a emprenedors i a empreses de menys de 5 anys.
Sabem que necessites dedicar el teu temps a allò que aporta valor al teu projecte professional, per això t’oferim
guanyar temps!
El Centre de Recursos et permet comptar amb un professional qualificat per delegar aquelles tasques que et prenen
temps, només les hores que et facin falta.
Solicitaho ara i ens posarem en contacte amb tu per saber què necessites i escollir el perfil de suport que encaixi més
amb les teves necessitats.

Quins tipus de serveis ofereix
el Centre de Recursos?
Administració bàsica
Atenció i campanyes telefòniques
Documentació
Gestió de continguts digitals
Recerca i gestió de la informació

Per què hem creat el Centre de Recursos?
El Centre de Recursos és un projecte de l'Ajuntament de Centelles i Creacció amb el suport de la Diputació de
Barcelona amb doble objectiu: per una banda vol omplir un buit de mercat amb un servei a mida destinat a emprenedors
i empreses amb una dimensió petita que sovint han de realitzar tasques que aporten poc valor a la seva empresa.
D’altra banda aquest és un projecte que proposa explorar un nou model d’empresa social que doni una sortida
professional a persones en situació d’atur de llarga durada i que tenen competències i coneixements que cal posar en
valor.
En base a aquests dos objectius aquest projecte ofereix un servei subvencionat que es reflecteix en el preu, però
pretenem que s’acabi consolidant com una empresa rendible i que trobi el seu encaix en el mercat, per això en un futur
les tarifes inicials es revisaran per adaptarles a la realitat del mercat.
Per més informació, et pots posar en contacte a l'Oficina de Promoció Econòmica de Centelles:
C/ Nou, 11, Baixos
Tel. 938 811 257
Adreça electrònica: cntl.ope@diba.cat

Amb el suport de la Diputació de Barcelona

