OFERTA DE TREBALL:

Una plaça temporal d’ajudant oficis diversos.

DATA PUBLICACIÓ:

23/10/2020.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL:

Ajudant oficis diversos.

CATEGORIA:

Un lloc d’ajudant oficis diversos.

DEPARTAMENT

Centres de Fussmont.

LLOC DE TREBALL OFERTAT:

Ajudant oficis diversos.

TERMINIS:

FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL:

REQUISITS :



Presentació de sol·licituds del 23/10/2020 fins al
31/12/2020.



Supervisió i acompanyament de les visites dels usuaris i
familiars al centre.
 Videotrucades dels usuaris a familiars.
 Signatura dels registres i consentiments de les visites.
 Tasques delegades de recepció.
Original i fotocòpia de:
 DNI o NIE.
 Currículum Vitae.
 Titulació (a presentar amb la sol·licitud de participació en la
convocatòria):
- No es requereix titulació específica.


El nivell de català es valorarà a l’entrevista



Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua
castellana de nivell superior. Als efecte d´exempció, les
persones aspirants hauran d´acreditar alguna de les
següents opcions:
- haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat a
Espanya
- certificat d´aptitud en espanyol per a estranger/a expedit
per escola oficial d´idiomes.
- diploma espanyol (nivell superior) que estableix el Reial
Decret 1137/2002, de 31 d´octubre, o equivalent o
certificació acadèmica que acrediti haver superat totes
les proves dirigides a l´obtenció d´aquest.
En el cas que no es pugui acreditar mitjançant aquestes
opcions, el nivell de castellà es valorarà a l´entrevista.



Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat
per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la
LOPJM.

TIPUS DE CONTRACTE:

TEMPORAL

DURADA DEL CONTRACTE:

Un mes, prorrogable a tres.

JORNADA:

COMPLETA / PARCIAL

HORARI

Mati / tarda

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL

Retribució segons conveni

LLOC DE TREBALL

Residència avis Amposta

DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT:

Valoració el currículum, experiència laboral el llocs de treball
similars dels candidats. Les proves que es realitzaran són les
següents:
1.
Entrevista personal. La puntuació màxima serà de 10 punts.

I serà necessari obtenir una puntuació mínima de 5 punts.
La puntuació per sota de 5 punts comportarà l’eliminació
de la persona candidata del procés selectiu.
OBSERVACIONS:

Els interessats hauran de presentar documentació i sol·licitud al
departament de RRHH de dilluns i divendres de 9 a 13 al carrer
Jacint Verdaguer número 11-13 43870 Amposta.

