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umivale

Mataró

“Jornada Salut Laboral: Nova normativa a Catalunya per al sector residències i
estratègies per a una òptima gestió de la Incapacitat Temporal”

Mataró, 19 de juny de 2015 a les 09:00h

Organitza: Col·labora:

¿T’INTERESSA ASSISTIR?
umivale continua apostant per la Salut de les seves
empreses i treballadors.

L’objectiu principal d’aquest esmorzar és compartir
necessitats i aportar solucions a les empreses per tal
d’Optimitzar la seva Salut Laboral com a element de
competitivitat empresarial.

Per a això comptarem amb una empresa que
exposarà el treball que realitza conjuntament amb
umivale per a reduir el seu absentisme i així millorar la
seva productivitat.

PROGRAMA

09:15

09:00 Recepció de convidats i esmorzar

Benvinguda
Na Pilar Anglada Torres
Directora Territorial d’umivale

¿DE QUÈ ES PARLARÀ?
La jornada tindrà lloc el proper 19 de juny a l’Hotel
Atenea de Mataró, ubicat al Passeig Marítim, 324 –
Mataró.

La jornada és gratuïta, poden adreçar la seva
confirmació d’assistència a través del correu
jzaera@umivale.es o trucant al 937 577 080.

09:30 Salut Laboral com a eina per a la millora de
la competitivitat

Na Gemma Fernández Carrasco
Directora de Zona d’umivale

11:15 La Meva Gestió de l’Absentisme

Na Pilar de la Fuente Novell

Directora Residència Guillem Mas de Canet de Mar

12:45 Col·loqui

13:15 Clausura
Na Pilar Anglada Torres
Directora Territorial d’umivale

10:15 Gestió i protecció de l’absentisme a través
de la contractació

Na Magda Pla Llauger
Assessora Laboral de Tarinas Grup

12:00 La nova normativa de residències a
Catalunya

En Josep de Martí Vallés

Director d’Inforesidencias.com i Gerontòleg Social

10:45 Descans Cafè


