AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

OFERTA GENÈRICA PER A LA SELECCIÓ D'UN/A CANDIDAT/A AL CONTRACTE DE
RELLEU D'UN SUBALTERN AMB JUBILACIÓ PARCIAL AL 50%
Oferta d'ocupació en col·laboració amb el SOIB per la contractació d'un/a subaltern/a per un centre
educatiu, al Servei d’Educació.
Tipus de contracte: contracte de relleu per jubilació parcial del 50% de la jornada
Data d'inici: 4 de març de 2019
Tipus selecció: Oferta genèrica SOIB
Requisits dels aspirants:
Graduat Escolar, Graduat ESO
Nivell B1 de català. Si no es du el certificat, s'haurà de fer la prova de català corresponent.
Pel tipus de contracte que és, segons la legislació vigent, la persona ha d'estar registrada a l’atur.
La persona seleccionada haurà d’aportar el certificat negatiu de delictes sexuals del Ministeri de
Justícia.
Tasques generals:
•
•
•
•
•

Control d’accés a les dependències del centre, especialment a les entrades i sortides dels
alumnes.
Realitzar els encàrrecs que se li encomanin relacionats amb el servei, dins i fora de les
dependències.
Realitzar fotocòpies i altres treballs secundaris que li siguin requerits des del centre que es
puguin compaginar amb la tasca pròpia de subaltern.
Realitzar petites tasques de manteniment a l’edifici.
Aquelles tasques relacionades amb el lloc de feina que li siguin encomanades.

Jornada: reduïda al 50%
Horari: matins
Presentació d'ofertes: s'admetran totes les ofertes enregistrades a través del portal web del SOIB
fins el dia 13 de febrer.
S'informarà via correu electrònic de la data, horari, i lloc de la selecció
Documentació a presentar en el moment de la selecció:
- DNI
- Original o fotocòpia compulsada de la titulació acadèmica
- Original o fotocòpia compulsada del certificat de català (si és el cas), de nivell B1, o equivalent, o
superior
- Vida laboral
- Originals o fotocòpies acarades dels certificats que permetin demostrar la feina efectuada
relacionada amb el perfil laboral sol·licitat.

- Originals o fotocòpies acarades dels certificats que permetin demostrar la formació efectuada amb
el perfil laboral sol·licitat.

