OFERTA DE FEINA
L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners té la necessitat de contractar dos/dues
taquillers/es, per a la piscina municipal durant els mesos d’estiu de 2019.
Descripció del lloc de treball
Nom del lloc: Taquiller/ra piscina municipal
- Número de places: 2
- Centre de treball: Piscina municipal, Passeig Josep M. Oller (La Nòria)
- Vinculació : contracte laboral obra o servei determinat.
- Jornada parcial de 4 h, diàries de dilluns a diumenge.
Torns alternatius d’ 11 h. a 15 h. i de 15 h. a 19 h.
- Duració: del 22 de juny a l’11 de setembre de 2019.
- Sou: 600,00 – 650,00 € bruts/mes
Principals funcions adscrites al lloc de treball:
Atendre la taquilla de la piscina municipal.
Venda i control d’entrades.
Suport al socorrista en fer complir les normes d’ús de les instal·lacions.
Requisits de participació
- Disponibilitat d’incorporació immediata
- Major d’edat
- Estar en possessió del títol de Graduat en ESO o equivalent.
- Nivell A1 de català
- Posseir la capacitat funcional per desenvolupar el lloc de treball
- No estar immers en causa d’habilitació
Aspectes que es valoraran
El tribunal valorarà exclusivament els mèrits acreditats documentalment pels aspirants
juntament amb la sol·licitud de participació.
Experiència professional en tasques anàlogues, fins a un màxim de 3 punts:
1. A l’administració local 0,25 punts/mes
2. En altres administracions públiques, ocupant llocs de treball similars 0,20
punts/mes.
Participació
Presentació del currículum: Les persones que hi estiguin interessades i compleixin
amb els requisits establerts, hauran de presentar la sol·licitud acompanyada de
currículum i de la documentació justificativa dels mèrits que es vulguin fer constar, per
via telemàtica al Registre general de l’Ajuntament,
Termini de presentació: S’estableix fins el 29/05/2019
Especificar el telèfon i el correu electrònic de contacte.
Tribunal qualificador
Es constituirà un òrgan de selecció col·legiat, de conformitat amb el què disposa l’art.
60 del TREBEP.

Procediment de selecció
1r. Escrit, relacionat amb les funcions a desenvolupar, en un temps màxim de 30
minuts.
2n.Qui hagin superat l’exercici escrit, seran cridats per a la realització d’una entrevista
personal per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per valorar
els aspectes relacionats amb les competències professionals que correspongui.

