Catàleg de serveis

Som un Grup cooperatiu d’iniciativa social
sense afany de lucre. Des del nostre Centre
Especial de treball i l’Empresa d’inserció,
promovem i facilitem la inserció laboral
de persones amb risc d’exclusió laboral,
malaltia mental i discapacitat, mitjançant
la gestió de serveis comercials, activitats
productives i programes de formació i
acompanyament sociolaboral.

Des d’Entrem, apostem perquè el nostre
treball contribueixi amb els Objectius
de l’Agenda 2030 dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS)
de Nacions Unides.

Serveis:

Per a empreses, administracions, entitats i particulars

Jardineria
Neteja
Per a la Indústria

Consergeria
Gestió de residus
Per a Persones (projectes sociolaborals)
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Serveis de
jardineria

Creem i cuidem els
teus espais verds

Serveis:
Disseny de jardins, zones verdes i horts urbans.
Neteja i manteniment de parcs, jardins, zones
comunitàries i enjardinades.
Tractaments fitosanitaris contra plagues i malalties
Poda, esporga, sega, desbrossats.
Reposició i plantació en general.
Regs manuals i automàtics.
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Serveis de
neteja

Netegem i cuidem els
teus espais de treball i oci

Serveis:
Neteja de naus industrials, oficines, edificis públics
i privats, aparcaments, escales, comunitats de veïns
i recintes firals.
Neteges especials de vidres: finestres, aparadors i
tot allò que et puguis imaginar.
Neteges, manteniment i tractaments de tota mena
de paviments.
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Serveis per
a indústries

Solucions industrials a
la teva mida

Serveis:
Externalització total o parcial de processos
productius o logístics.
Etiquetatges i embossats.
Empaquetatges, encaixats manuals i ensobrats.
Re-treballs i/o transformació de peces.

Catàleg de serveis | 11

Serveis de
consergeria

Sabem com vetllar per
les teves instal·lacions

Serveis:
Consergeria i manteniment d’instal·lacions
esportives, socials, culturals, comunitats de veïns i
edificis públics i corporatius.
Custòdia i control d’accessos de naus, oficines i
recintes públics o privats.
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Serveis de
gestió de residus

Gestionem els residus
ecològicament per tu

Serveis:
Recollida d’olis a particulars, indústria, escoles i
hostaleria.
Recollida selectiva de residus com: paper i cartró.
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I com ho fem?

Serveis per
a persones

a través dels Serveis
per a persones
El nostre objectiu és oferir oportunitats de
millora de l’ocupabilitat a persones amb
vulnerabilitat social.
Serveis:
Servei d’Acollida: És la porta d’entrada
a la xarxa de serveis d’Entrem,
on compartim una primera valoració i
t’orientem sociolaboralment.

Serveis Laborals: Oferim oportunitats
laborals a través de les nostres
cooperatives, Centre Especial de treball
i l’Empresa d’inserció

Servei Pre-Laboral: S’adreça a
persones amb Trastorns Mentals
Severs (TMS), estabilitzades i
compensades de la seva malaltia.
Promovem la integració laboral
mitjançant l’aprenentatge d’habilitats
socials i laborals bàsiques durant un
període de temps predeterminat.

Serveis d’Inserció: Destaquem i afavorim
el desenvolupament de les capacitats
per adaptar-les a les condicions del
mercat laboral i crear un itinerari
d’integració. Alhora sensibilitzem a les
empreses del territori per crear xarxa
a través dels serveis d’inserció
#entremRSC i disposem de borsa de
treball mitjançant l’agència de
col·locació del Servei d’Ocupació
de Catalunya, autoritzada del SEPE.

Serveis de Formació i capacitació:
Apostem per la formació com a eina
de capacitació a través de la iniciació al
treball, suport a la formació certificada
i formacions professionalitzadores.

Camí d’en Morató, 4
Pol, Ind, Domenys I
08720 Vilafranca del Penedès
T. 938 904 732
info@entrem.coop
entrem.coop

