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?
Suport administratiu i atenció al usuaris

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.)

Donar suport administratiu i atenció als usuaris

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.)

Cicle formatiu de Grau Mig
català nivell C
anglès B2
coneixements d'Office i Access;
capacitat de comunicació;

G146NIL-011-04

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.

Característiques de l'oferta
Retribució mensual bruta aproximada (14 pagues i 8 hores diàries) (*)

Jornada

Horari

1000

37,5

tot el dia

Tipus de contracte

Durada del contracte

temporal

5 mesos

Possibilitat de pròrroga
✔ Sí
No

Nombre de llocs oferts

Data prevista d'incorporació

1

inmediata

Adreça del lloc de treball

Municipi

Codi postal

Pg. St. Joan, 26

Barcelona

08010

Barreres arquitectòniques
✔ Sí
No

En cas afirmatiu , indiqueu-ne el grau:
És imprescindible pujar escales

Quadre d'ajut a la definició del perfil deis candidats (opcional)
Dades

Imprescindible

Desitjable

Ocupació
Nivell professional
Experiència professional

no

si

Nivell formatiu

Grau Mig

Grau Superior

Discapacitats

no

no

Altres ocupacions (*)
Altres experiències (*)
Formació reglada (*)
Formació ocupacional (*)
Altres coneixements (* )
ldiomes (*)

Català i anglès B2

informàtica (*)

Office i Access

altres

si

si

Permís de conduir (*)

G146NIL-011-04

Carnets professionals (*)
Disponibilitat per viatjar (*)
Esforç; físic (*)
(•) No és obligatori que empleneu aquests camps.

