OFERTA DE TREBALL:

BORSA DE TREBALL DE CONDUCTOR DE TAD PER ALS
DIFERENTS CENTRES DE FUSSMONT.

DATA PUBLICACIÓ:

25/01/2021

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL:

Borsa de treball de conductor del TAD

CATEGORIA:

Conductor ( segons conveni)

DEPARTAMENT

Centres de Fussmont

LLOCS DE TREBALLS OFERTATS:

Depenent de la disponibilitat

TERMINIS:



Presentació de sol·licituds del 25/01/2021 fins al
31/12/2021

FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL:

• Trasllat dels usuaris del Centre de Dia de la Residència d´avis
d´Amposta d´anada al centre i de tornada a casa seva.
• Donar ajut a l´usuari tant al pujar com al baixar dels vehicles i
acompanyament fins a l´interior del centre i si escau a l´interior de
casa seva.
• Per als ususaris que fan ús de cadira de rodes, pujar-los i baixarlos amb la cadira a l´interior dels vehicles i fixació de les cadires amb
els accessoris destinats per aquesta funció.
• Realització dels viatges o sortides que puguin organitzar-se a la
Residència d´avis o al Centre de dia.
• Manteniment dels vehicles, control dels nivells d´oli d´aigua,
pressió neumàtics, repostar carburant, etc.
• Neteja diària i setmanal dels vehicles.
REQUISITS :

Original i fotocòpia de:
 Certificat escolaritat, EGB o ESO.
 DNI o NIE.
 Currículum Vitae.
 Carnet de conduir B
 Nivell A de català o equivalent o superior, en el cas que no
es pugui acreditar, 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:

DEPENENT DEL LLOC DE TREBALL A SUBSTITUIR

JORNADA:

PARCIAL

HORARI

Mati / Tarda

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL

Retribució segons conveni

LLOC DE TREBALL

Residència avis i Centre de dia Amposta

DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT:

Els candidats hauran de superar la prova de l’entrevista personal
per a poder continuar amb el procés de selecció. La no superació
de l´entrevista implica l'exclusió del candidat del procés de selecció.
Així mateix, es valorarà experiència laboral el llocs de treball
similars.

OBSERVACIONS:

Els interessats hauran de presentar documentació i sol·licitud a les
dependències de la Secretaria de l´Hospital Comarcal d´AMPOSTA
al carrer Jacint Verdaguer número 11-13 43870 Amposta, horari de
9.00 a 13.00 hores.

