ANUNCI
En el marc de la subvenció del Projecte Rubik 5 per l’ocupació social al Bages, i en les bases que el
regulen aprovades en el Ple del Consell Comarcal del Bages en data 28 de setembre de 2015, que
pretén, mitjançant els incentius, la contractació laboral de persones que presenten especials
dificultats per accedir al mercat de treball.
L’Ajuntament de Cardona necessita cobrir 1 lloc de treball d’AUXILIAR DE LA LLAR.
A. Tipus de contracte i durada: S’ofereix contracte de 25 hores setmanals durant 2 mesos, en
horari de matí de 9 a 14 h. Data d’inici el 8 d’abril de 2019, data final el 2 de juny de 2019.
B. Descripció del lloc de treball:
1 AUXILIAR DE LA LLAR (dependències de Serveis Socials Bàsics de Cardona)
Tasques:
Funció d’ajuda a la realització d’aquelles tasques més immediates d’atenció en l'entorn domèstic
necessàries per al desenvolupament normal de la vida quotidiana. Aquesta funció es concreta en:
 Tasques referides a l’atenció de la llar: ordre i cura de la llar, neteja de l’habitatge.
C. Requisits d’accés: per a poder accedir a aquest lloc de treball és imprescindible:
- Estar inscrit/a com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO) al Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya.
- Disposar de carnet de conduir B i vehicle propi
D. Procés de selecció: consta de la valoració del CV i d’una entrevista personal, a aquelles persones
que acreditin els requisits.
Valoració del CV. Formació relacionada amb el lloc de treball a cobrir.
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 2 d’abril de 2019 (fins les
14:00h).
Cal adjuntar a la sol·licitud:
- Còpia del DNI i del permís de conduir
- Currículum Vitae
- Inscripció al SOC.

Aquesta acció està subvencionada pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil. “El Fons Social Europeu
inverteix en el teu futur”.

