TARIFES DEL SERVEI D’OCUPABILITAT DE LA UAB (2019)

SERVEIS OFERTS A LES EMPRESES I INSTITUCIONS:

TARIFA EXTERNA

TARIFA ESFERA UAB

E1

Assessorament en l’elaboració dels perfils del lloc de treball adreçats a titulacions universitàries.

GRATUÏTA

GRATUÏTA

E2

Publicació d’ofertes d’inserció laboral en format PDF al tauler, a través de NEXUS, per a la contractació laboral de perfils
universitaris sense procés de preselecció ni de selecció de candidats.

GRATUÏTA

GRATUÏTA

E3

Gestió d’ofertes d’inserció laboral adreçades a perfils universitaris amb procés de preselecció de candidats per part del
Servei d’Ocupabilitat de la UAB, a través de NEXUS. Es visualitzen al tauler del web i a l’aplicació durant 7-15 dies i
s’ofereix un mínim de 3 CV,s adients al perfil publicat.

90€ + IVA

45€ + IVA

E4

Gestió d’ofertes d’inserció laboral adreçades a perfils universitaris amb procés de selecció de candidats complet per
part del Servei d’Ocupabilitat de la UAB, a través de NEXUS. Realització d’entrevistes conjuntament amb
l’empresa/institució i test de valoració de competències professionals. Es visualitzen al tauler del web i a l’aplicació
durant 7-15 dies i s’ofereixen 3 CV,s adients al perfil publicat.

150€ + IVA

75€ + IVA

E5

Gestió d’ofertes per a la realització de pràctiques no curriculars en empreses i institucions adreçades a l’alumnat de la
UAB amb procés de preselecció de candidats per part del Servei d’Ocupabilitat de la UAB, a través de NEXUS. Es
visualitzen al tauler del web i a l’aplicació durant 7-15 dies i s’ofereix un mínim de 3 CV,s adients al perfil publicat.

E6

Tramitació de Convenis de Cooperació Educativa de pràctiques no curriculars, mitjançant NEXUS (preu unitari).

E7

Ajut a l’estudi a l’alumnat de la UAB per a la realització de pràctiques en empreses i institucions.

E8
E9

GRATUÏTA

GRATUÏTA

(Per la tramitació de cada
conveni de pràctiques
s’apliquen les tarifes E6 i E7)

(Per la tramitació de cada
conveni de pràctiques
s’apliquen les tarifes E6 i E7)

160€ + IVA

80€ + IVA

Mínim 5€ / hora

Mínim 5€ / hora

Gestió de convenis de pràctiques NO LABORALS per a titulats universitaris, amb el Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC)

GRATUÏTA

GRATUÏTA

Participació en Fires d’Empreses als diferents campus de la UAB (posant un estand, fent xerrades/presentacions, etc.)

A definir segons la
modalitat de
participació

A definir segons la
modalitat de
participació

NEXUS és l’aplicació de gestió en línia de la inserció laboral , les pràctiques en empresa i l’orientació professional
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PAQUETS D'ESTALVI (Tarifes externes i Esfera UAB)
Tarifes E3 i E4
Escalat de descomptes per volum:
Paquet de 3 ofertes publicades en 60 dies naturals: 15% de descompte
Paquet de 6 ofertes publicades en 90 dies naturals: 30% de descompte
Paquet de 7 o més ofertes publicades en 120 dies naturals: 40% de descompte
Per gaudir dels descomptes s'ha de comunicar prèviament a la Unitat Administrativa del Servei d’Ocupabilitat (u.administracio.so@uab.cat), mitjançant un correu electrònic el paquet de descompte triat.
El Servei d’Ocupabilitat facturarà en una sola factura el paquet d'estalvi.
Tarifa E6
Escalat de descompte per volum:
Paquet de 3 convenis de cooperació educativa gestionats en 60 dies naturals: 15% de descompte
Paquet de 6 convenis de cooperació educativa gestionats en 90 dies naturals: 30% de descompte
Paquet de 7 o més convenis de cooperació educativa gestionats en 120 dies naturals: 40% de descompte
Per gaudir dels descomptes s'ha de comunicar prèviament a la Unitat Administrativa del Servei d’Ocupabilitat (u.administracio.so@uab.cat), mitjançant un correu electrònic el paquet de descompte triat.
El Servei d’Ocupabilitat facturarà en una sola factura el paquet d'estalvi.
EXCEPCIONS A LES TARIFES EXTERNES I ESFERA UAB:
El Servei d’Ocupabilitat és un servei d'ocupació universitari. Per aquest motiu, seguint la política de la UAB en vers a la solidaritat i a la col·laboració amb institucions de caràcter social i humanitari, no es
facturarà el servei en els casos següents:
a) Quan es tracti d'ONG,s i d'entitats sense ànim de lucre, prèvia demostració documental, que la seva finalitat sigui:
1. Garanties de l’aplicació de tractats internacionals humanitaris.
2. Promoció i denúncia dels abusos dels drets humans.
3. Ajuda humanitària.
4. Ajuda a la infància.
5. Ajuda a la tercera edat.
b) Tarifes E3 i E4: En el cas que no hi hagi candidats que s'ajustin al perfil creat per l'empresa i/o institució.
c) Tarifa E6: En el cas que, en el termini de 15 dies des de l'inici de la pràctica, l'empresa demani una rescissió del conveni degut a causes justificades documentalment.
d) Per potenciar les pràctiques curriculars, a les empreses i institucions que encadenin un conveni de pràctiques curriculars amb un de no curricular.
e) En convenis de pràctiques quan el candidat seleccionat provingui del Programa Finestreta de la UAB o del Programa d’Ajuts d’Emergència de la UAB.
f) En altres casos extraordinaris, degudament justificats i aprovats per la Direcció del Servei d’Ocupabilitat.
Per gaudir de les excepcions de tipologia a) s'ha de fer arribar una còpia dels estatuts de l’entitat a la Unitat Administrativa del Servei d’Ocupabilitat (u.administracio.so@uab.cat), mitjançant un correu electrònic.
EXCEPCIONS A L’AJUT A L’ESTUDI (E7 I U6)
Segons el que estableix la Normativa de Pràctiques de la UAB, la Vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat podrà fer una excepció a l’import mínim de l’ajut a l’estudi obligatori per a l’alumnat de la UAB que hagi
de realitzar una estada de pràctiques. Per tal de poder valorar l’exempció, caldrà fer arribar un informe justificatiu del motiu de l’exempció al Vicerectorat d’Alumnat i d’Ocupabilitat o al Servei d’Ocupabilitat.
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