ANUNCI
En el marc de la subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) destinada a
incentivar la contractació de pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia
Juvenil a Catalunya. L’Ajuntament de Cardona ofereix 1 lloc de treball per a persones joves
(de 16 a 29 anys) beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
A. Tipus de contracte i durada: S’ofereix contracte en pràctiques a temps complet durant 6
mesos. Data d’inici 31 d’octubre de 2018, data final 30 d’abril de 2019.
B. Descripció del llocs de treball:
1 Tècnic/a Administratiu
Tasques:
- Creació del catàleg de serveis electrònics de l’Ajuntament.
- Assistència en l’ús de mitjans electrònics als interessats ja sigui informant d’aquesta
possibilitat o de la obligació a comunicar-se per aquest mitjà en el cas dels obligats
a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.
- Millora de la seu electrònica de l’Ajuntament
- Creació d’un protocol per a la introducció de la informació relacionada amb la
transparència a la pàgina web i el portal.
- Introducció de dades al Portal de Transparència per a l’actualització de la
informació relativa a l’ajuntament de Cardona en tots els àmbits previstos al Portal:
organització, economia i finances, contractació, territori, línies d’actuació i
procediments i actuacions jurídiques.
Requisits:
- La persona contractada haurà de tenir un grau mig o superior o algun títol
oficialment reconegut com a equivalent, un certificat de professionalitat o una
formació de grau en l’àmbit administratiu, econòmic i empresarial.
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C. Requisits d’accés: per a poder accedir a un d’aquests llocs de treball és imprescindible
- Estar inscrit com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO) al Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya
- Ser beneficiari del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
- Estar en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau superior
o de grau mig o un certificat de professionalitat que habiliti per a l’exercici
professional.

D. Procés de selecció: consta de la valoració del CV i d’una entrevista personal, a aquelles
persones que acreditin tots els requisits
Valoració del CV. Formació relacionada amb el lloc de treball a cobrir. Màster o postgraus,
o altra formació, relacionats amb l’àmbit de treball. Coneixement d’idiomes.
Coneixements informàtics (paquet office i gestió de xarxes socials)
Entrevista personal. Aquesta versarà sobre qüestions pròpies del lloc de treball,
experiència professional, motivacions, habilitats i competències professionals de la
persona aspirant.

Les persones interessades han de presentar una sol·licitud, indicant el lloc de treball que
els interessa, al registre de l’Ajuntament de Cardona. Termini màxim dia 22 d’octubre de
2018 (fins les 14:00h).
Cal adjuntar a la sol·licitud:
- Còpia del DNI – permís de conduir
- Còpia de la titulació que s’acredita
- Còpia de l’acreditació de suficiència de català (C1)
- Currículum Vitae
- Documents acreditatius del Programa de Garantia Juvenil i inscripció al SOC.
- Informe de vida laboral o declaració responsable referent als contractes en
pràctiques si s’escau.
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