Ajuntament de Jorba
(Anoia)
ANUNCI
CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D’UN PEÓ POLIVALENT PER AL PLA D’OCUPACIÓ
DE L’AJUNTAMENT DE JORBA FINANÇAT PER LA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 20162019” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
L’Ajuntament de Jorba ha aprovat les bases i la convocatòria per a la selecció de la persona que
ha de desenvolupar el pla d’ocupació finançat per la “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la
Diputació de Barcelona, que s’indica a continuació:
1 Peó polivalent
Missió del lloc: Suport als serveis municipals de brigada i neteja.
Nivell acadèmic requerit: Certificat d’escolaritat o estudis primaris
Jornada laboral: 37,5 hores setmanals
Durada del contracte: Del 27 de juliol de 2017 al 26 de gener de 2018.
Els requisits per accedir als llocs de treball són:






Tenir com a mínim 18 anys d’edat i no superar l’edat de jubilació legalment establerta.
Certificat d’escolaritat o estudis primaris.
Permís de conduir de la classe B.
Trobar-se en situació d’atur i inscrit/a al Servei d’Ocupació de Catalunya.
Els restants que s’assenyalen a les bases específiques.

Sistema de selecció: Concurs lliure.
Presentació de sol.licituds: Fins el 12 de juliol de 2017 a les 15:00 hores.
Documentació a presentar:









Instància normalitzada (pot descarregar-se de la web www.jorba.cat )
Fotocòpia del DNI o NIE
Currículum vitae actualitzat.
Acreditació de la titulació requerida (certificat d’escolaritat o estudis primaris)
Informe de la vida laboral recent
Targeta de demandant d’ocupació actualitzada
Fotocòpia dels títols o contractes acreditatius de l’experiència laboral.
Documentació acreditativa de no percebre prestació d’atur ni subsidi, si escau.

Les bases de selecció estan a disposició de les persones interessades a les oficines de
l’Ajuntament de Jorba i a la pàgina web www.jorba.cat . La presentació de sol.licituds, s’ha
d’efectuar en el registre d’entrada de documents de l’Ajuntament de Jorba (c. Major, 2 de Jorba) en
horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres, de 9 a 15 hores, els dimarts de 16 a 18 hores, i
els dimecres de 17 a 19 hores), dins del termini indicat anteriorment.
La data de selecció serà el dia 18 de juliol de 2017, a l’Ajuntament de Jorba, situat al carrer
Major, núm. 2 de Jorba, i l’hora de l’entrevista es comunicarà individualment per telèfon i/o
correu electrònic a les persones candidates.

CPISR-1 C David
Sànchez Garcia

Firmado digitalmente por CPISR-1 C
David Sànchez Garcia
Fecha: 2017.07.06 12:49:50 +02'00'

David Sànchez Garcia
Alcalde
Jorba, 6 de juliol de 2017.
C/. Major, 2 · 08719 JORBA · Tel. 93 809 40 00 · E-mail: jorba@jorba.cat

