
Número d'oferta

Empresa

Data

Llocs de treball oferts

Tipus de gestió Difusió(*) 

Presencial (només OSOC) 

Currículum 
individualment, en comprovar la disponibilitat

en bloc, dues vegades al dia 
en bloc, una vegada al dia 
en bloc, en comprovar totes les disponibilitats

Oferta de treball

  

(*) Els candidats podran visualitzar i inscriure’s a l’oferta des de les oficines de Treball i des del portal web del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
Feina Activa

Ajuntament d'Ulldecona

12/01/2018

1

5

CONTRACTACIÓ TÈCNIC/A ORIENTACIÓ LABORAL - PROGRAMA TREBALL ALS BARRIS, regulat en l'ordre
TSF/1324/2017, de 25 de maig. Expedient ETB-046/2017

La persona candidata haurà d'acreditar la formació i requisits per al lloc de treball amb documentació original o còpia
acompanyada de la documentació original

+ ÀREA D'INSERCIÓ LABORAL

Requisits:
- Cicle formatiu de grau superior o estudis universitaris

Criteris de selecció:
- Formació adequada per al lloc de treball (2 punts - àrees d'empresa, relacions laborals, psicologia, ...)
- Formació relacionada amb el lloc de treball (fins 2 punts per formació reglada addicional a l'exigida)
- Formació complementària (fins 1 punt per certificats de professionalitat o coneixements TIC acreditats)
- Experiència (Fins 2 punts (0,1 punts/mes) per treballs en lloc de treball similar, acreditat amb vida laboral i contracte o
certificat de tasques realitzades)
- Prova de coneixements generals i coneixements relacionats amb el lloc de treball de tècnic/a d'ocupació en un
dispositiu d'inserció laboral (fins a 5 punts)
- Entrevista personal valorant la trajectòria professional, motivació, adequació al lloc de treball i aptituds (fins a 8 punts)

Data prevista selecció:
- Setmana 29-31 de gener



Protocol d'actuació

Per poder prestar el servei relacionat amb aquesta oferta, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya 
(SOC)  efectuarà les accions que hi ha en aquest imprès. 

Per la seva part, l'empresa es compromet a: 
- Facilitar al SOC la informació necessària per a la gestió correcta de l'oferta. 
- Atendre els candidats degudament derivats. 
- Remetre al SOC la informació necessària per al tancament de l'oferta. 

Captació de dades

Què busca l'empresa? 

Què ha de fer el treballador/a? 
Descripció del lloc de treball: detalleu-ne les funcions, les tasques i la tecnologia a utilitzar (màquines, tècniques, etc.)

Requisits imprescindibles del perfil professional, en cas d'haver-hi (*) 
Coneixements necessaris (formació reglada, ocupacional, etc., títols i cursos) i habilitats i disponibilitats requerides (disponibilitat per viatjar, flexibilitat

d'horaris, etc.)

Requisits no imprescindibles i altres dades (*) 
Tasques d’atenció al públic, desplaçaments habituals, vehicle d'empresa / vehicle propi, discapacitats, residència, etc

(*) No és obligatori que empleneu aquests camps. 

L'Ajuntament d'Ulldecona busca una persona amb les habilitats, coneixements, aptituds i actituds necessàries per
poder donar resposta a les persones i grups socials amb més dificultats per trobar feina que participen al dispositiu
d'inserció laboral degut a les seves mancances en competències bàsiques, barreres lingüístiques i culturals i donar
suport a l'altra persona que forma part del dispositiu.

Les principals tasques i funcions que haurà de realitzar són:
- Alfabetització digital, entrevistes inicials, confecció de CV i aula oberta per anar solucionant les mancances en les
competències bàsiques dels usuaris i usuàries.
- Procés de selecció; parts del procés, elements i eines per preparar-lo i tenir més possibilitats de culminar-lo en èxit.
S'ensenyarà a les persones participants com preparar-se i enfrontar-se a un procés de selecció.

Per poder realitzar aquestes tasques disposarà d'ordinador personal, aula amb ordinadors per a sessions grupals i per
accions d'alfabetització digital.

Ccicles formatius de grau superior i/o estudis universitaris. Es valorarà especialment els relacionats amb el lloc de
treball, és a dir, dels àmbits de la psicologia, les relacions laborals i l'empresa.

Valorable també l'experiència en inserció laboral, treball social i formació d'adults.

Experiència en l'administració pública o polítiques actives d'ocupació.
Coneixements o experiència en integració social i atenció a persones en risc d'exclusió.
Es prioritza també la residència dintre de l'àmbit d'actuació de la Llei de Barris (convocatòria Treball als Barris
d'Ulldecona).
Es realitzen tant tasques d'atenció a les persones com treball d'oficina.



Retribució mensual bruta aproximada (14 pagues i 8 hores diàries) (*)   Jornada Horari

Tipus de contracte Durada  del  contracte

 Sí  No

 Sí No

En cas afirmatiu , indiqueu-ne el grau:

informàtica (*)

Permís de conduir (*)

Carnets professionals (*)

Disponibilitat per viatjar (*)

Esforç; físic (*)

(•) No és obligatori que empleneu aquests camps.

18,75 h/setm Partit

Per obra o servei de duració determinada Fins 30/12/18

1 01/02/2018

C/ Major, 49 Ulldecona 43550

Tècnic/a inserció laboral

Tècnic/a mitjà

Dispositius d'inserció laboral

CFGS o estudis de grau

Català C1

Usuari TIC ACTIC nivell 2 o 3


