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Cata de ideas empresariais: o bo facer da
economía social
Esta semana tivo lugar en Santiago unha
exposición na que se mostra o labor de 20
empresas de economía social de Galicia e o
Norte de Portugal. Por medio desta iniciativa
trátase de dotar de maior valor a economía
social para a creación de riqueza e emprego.

Ver máis
Entrevista a Rosa Gutiérrez Mougán
directora en Galega de Economía Social
Rosa Gutiérrez é directora de negocio en GES,
unha xestora de centros especiais de emprego
que ten a finalidade de facilitarlles ás persoas
con capacidades diferentes a inserción no
réxime de traballo xeral.
As persoas asalariadas pertencentes a este
colectivo en Galicia incrementáronse nun 82%
nos últimos 4 anos e, no caso das mulleres, nun
112%.

Ver máis
Adhírete ao código de boas prácticas das
sociedades cooperativas galegas
Coñece os obxectivos do código de boas
prácticas e como adherirte.

Ver máis

Nova teleformación: Tanxibiliza a túa marca
O obxectivo desta formación é que o alumnado
comprenda a relevancia da marca como o
intanxible de maior valor da empresa e os
compoñentes que a definen.
Datas: 15/04/2019 ao 30/04/2019
Duración: 20h.
Modalidade: semipresencial
Inscricións: formulario / 981558008 /
eusumo.emprego@xunta.es

Ver máis

Programa
especializado:
Formación
xerencial para cooperativas e entidades de
economía social
Esta formación ten como obxectivo que as
persoas destinatarias atendan as necesidades
formativas específicas de mellora na xestión
empresarial e a capacitación para a dirección e
a xerencia das cooperativas; melloren os
procedementos e os sistemas de dirección
empresarial; divulguen boas prácticas que
permitan a mellora dos procesos; e potencien o
coñecemento mutuo e o intercambio de
experiencias.
Datas: 15/04/2019 e 22/04/2019
Horario: 09:30 - 14:30 e 16:00 - 18:30h.
Lugar: Unión de cooperativas Agacca, Rúa
Tomiño 22, baixo, Santiago de Compostela
Duración: 15h.
Inscricións: 881887456 / patane@espazo.coop

Ver máis
Nova teleformación: Xestiona a túa imaxe
nos medios de comunicación
O obxectivo desta formación é que o alumnado
entenda o papel estratéxico da comunicación
tanto pública como privada nas empresas e
adopte destrezas básicas para xestionala.
Datas: 22/04/2019 ao 10/05/2019
Duración: 20h.
Modalidade: semipresencial
Inscricións: formulario / 981558008 /
eusumo.emprego@xunta.es

Ver máis
Rede Eusumo
Contacte en: comunicacion@eusumo.gal ou 610 17 43 89
Máis información en:

www.eusumo.gal

