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El programa d’integració laboral de l’entitat financera ja ha facilitat més de 

46.000 llocs de treball a col·lectius en situació de vulnerabilitat  

 
 

 

Oferta Responsable: InfoJobs i l’Obra Social 

”la Caixa”, per la integració laboral de les 

persones en risc d’exclusió  
 

• InfoJobs signa un conveni amb el programa Incorpora de l’Obra 

Social "la Caixa" per afavorir la integració de les persones en risc 

d’exclusió al món laboral, mitjançant l’anomenada Oferta 

Responsable. 

 

• L’objectiu de l’acord és promoure la creació de llocs de treball per 

a persones amb dificultats especials per accedir a una feina.  
 

Madrid, 19 d’octubre de 2012.- InfoJobs, el lloc web d’ocupació líder a l’Estat, 

i el programa Incorpora de l’Obra Social "la Caixa" han signat un acord de 

col·laboració pel qual es potenciarà la inserció laboral de persones amb 

dificultats per accedir al mercat de treball.  

 

Mitjançant l’anomenada Oferta Responsable, InfoJobs oferirà a les empreses la 

possibilitat de publicar les seves ofertes de manera gratuïta a través del web 

Incorpora, tot facilitant-los l’accés a una borsa de treball de persones en 

situació o risc d’exclusió social i animant les empreses a augmentar el seu valor 

social.  

 

Jaume Gurt, director general d’InfoJobs, comparteix que “ens fa molta il·lusió 

signar aquest acord i poder fer créixer aquest projecte tan important per a 

moltes persones que volen treballar i estan capacitades, però que tenen 

dificultats a l’hora de trobar feina”.  

 

“La col·laboració d’InfoJobs amb el programa Incorpora representarà un salt 

qualitatiu importantíssim que es traduirà en més oportunitats per a les persones 

desfavorides, i aquest és l’objectiu principal de l’acord que hem signat”, afegeix 

Marc Simón, director de l’àrea d’integració social de la Fundació "la Caixa".    
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Suport i seguiment permanent  

Una xarxa de tècnics d’inserció laboral oferirà un servei d’intermediació i 

acompanyament, a mida de les necessitats de cada empresa. Amb l’objectiu de 

garantir la millor integració possible, l’empleat que s’incorpori al seu nou lloc 

rebrà un seguiment personalitzat durant el procés d’adaptació a l’empresa.  

 

Perfils que s’ajusten a la demanda  

Quan es publiqui l’oferta, l’empresa interessada rebrà una selecció de perfils de 

persones amb la formació adequada per al lloc de treball i que s’adaptin a les 

necessitats especificades. Un cop analitzats els perfils, l’empresa podrà 

entrevistar els candidats que s’ajustin més al lloc vacant.  

 

D’altra banda, el programa ofereix incentius més enllà del valor social de la 

iniciativa, ja que pot aportar beneficis econòmics per afavorir la competitivitat de 

les empreses a partir de compensacions econòmiques i avantatges fiscals.  
 

Sobre InfoJobs 

InfoJobs és el web d’ocupació privat líder a l’Estat i a Europa. Creat l’any 1998, compta amb un equip de 250 

professionals i pertany al grup de comunicació escandinau Schibsted. El portal ofereix 76.623 llocs de treball vacants 

de 9.553 empreses i serveix una mitjana de 141.627.204 pàgines vistes cada mes, segons dades de l’OJD d’agost de 

2012. InfoJobs ha estat reconegut l’any 2012 pel Great Place to Work® com a millor empresa per treballar a Espanya,  

en la categoria de 100 a 250 empleats. 

 

Incorpora: més de 46.000 llocs de treball  

En marxa des de l’any 2006, el programa Incorpora de l’Obra Social "la Caixa" ha facilitat més de 46.000 llocs de treball 

a persones en situació o risc d’exclusió de tot l’Estat gràcies al compromís de més de 20.000 empreses. El programa 

es desenvolupa en col·laboració amb 284 entitats socials de totes les províncies que coordinen una extensa xarxa de 

tècnics d’inserció laboral, una de les claus de l’èxit del projecte.  

 

 

Contacte: 

InfoJobs: Marcela González     Hill + Knowlton Strategies: Dani Martínez 

marcela.gonzalez@infojobs.net    daniel.martinez@hkstrategies.com 

T. 93 552 22 43      T. 93 410 82 63 

 

Obra Social “la Caixa”: Neus Contreras 

ncontreras@funadciolacaixa.es 

T. 619 74 38 29 

Sala de premsa multimèdia http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/  

 


