Ocupació

AGENTS D'INSPECCIÓ I CONVIVÈNCIA

Número d'oferta
Empresa

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Data

09/07/2020

Llocs de treball oferts

4

Candidats per lloc
Tipus de gestió

Difusió(*)
Presencial (només OSOC)
Currículum
individualment, en comprovar la disponibilitat
en bloc, dues vegades al dia
en bloc, una vegada al dia
en bloc, en comprovar totes les disponibilitats

Oferta de treball
Observacions (particularitats de la gestió)
BTB-020/19, convocatòria 2019, per a la concessió de subvencions en el marc del projecte Treball als
Barris.
Programa D: Programes d'experienciació laboral. Accions ocupacionals i professionals: Actuacions
ocupacionals per a la contractació de persones del barri de Can Vidalet per a la realització d'obres o
serveis d'interès general i social.
Acció DX02: 4 Agents d'inspecció i convivència. Informació i difusió del Plà de Barri: Conviure al Barri
Oferta dirigida a 4 persones.
Contractació de 4 treballadors/es per a donar suport a l'informació i difusió del Plà de Barri: Conviure al
barri.

Previsió data d'inici del contracte: 31/08/2020.
Durada del contracte: 6 mesos
Horari: 37.5h setmanals, intensiu de dilluns a dissabte.
-2 llocs en horari intensiu de matí de dilluns a divendres de 8h a 14h + dissabtes de 9h a 14h
-2 llocs en horari intensiu de tarda de dilluns a divendres de 15h a 21h + dissabtes de 9h a 14h
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(L'horari pot variar puntualment per necessitats del servei, incloent festius)
(*) Els candidats podran visualitzar i inscriure’s a l’oferta des de les oficines de Treball i des del portal web del Servei d’Ocupació de Catalunya Feina
Activa.

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball

Protocol d'actuació
Per poder prestar el servei relacionat amb aquesta oferta, el Servei 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?
4 persones empadronades al barri Can Vidalet d'Esplugues de Llobregat, en situació d'atur, que no cobrin
prestació per desocupació (protecció a nivell contributiu), amb nivell formatiu mínim: si es cau Graduat
escolar / ESO (no imprescindible).
Es prioritzaran els col·lectius següents: persones amb baixa qualificació professional, preferentment
dones, persones en situació de risc d'exclusió social, persones en situació d'atur de llarga durada,persones
en situació d'atur majors de 50 anys, dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere,
persones nouvingudes en situació de desavantatge laboral, dones en situació de reincorporació al mercat
laboral.
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.)

-Coadjuvar al manteniment i millora de conductes i actituds cíviques de la ciutadania del barri.
-Facilitar atenció i informació a les residents i visitants sobre serveis públics a l’abast i la forma d’accedir-hi.
-Contribuir al correcte manteniment del mobiliari públic tot registrant i informant de desperfectes observats i
traslladant la informació al departament responsable corresponent.
-Facilitar l’accés a tota informació sol·licitada i als òrgans de gestió i participació relacionats amb Treball
als barris i Pla de barri.
-Coadjuvar a l’assoliment de la participació ciutadana en el desenvolupament de Treball al barris i Pla de
barri.
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.)

-No disposar d’antecedents penals per delictes sexuals; l’ajuntament farà les comprovacions pertinents
amb les persones seleccionades.
- Experiència en atenció al públic.
- Comprensió i expressió oral i escrita correcta del català i/o el castellà.
- No tenir cap impediment de capacitació per realitzar les tasques descrites al punt anterior.

Requisits no imprescindibles i altres dades (*)
Tasques d’atenció al públic, desplaçaments habituals, vehicle d'empresa / vehicle propi, discapacitats, residència, etc
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-Nivell formatiu mínim: si es cau Graduat escolar / ESO (no imprescindible).

(*) No és obligatori que empleneu aquests camps.

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball

Característiques de l'oferta
Retribució mensual bruta aproximada (14 pagues i 8 hores diàries) (*)
1.573,90 € (inclou prorrateig)
Tipus de contracte
Durada determinada per obra o servei
Possibilitat de pròrroga
Nombre de llocs oferts
✔ No
Sí
4

Jornada (*)
Horari (*)
Sencera
Intensiu matí o tardade dillun
Durada del contracte
6 mesos
Data prevista d'incorporació
31/08/2020

Adreça del lloc de treball

Municipi
Esplugues de Llobregat

Codi postal
08950

Barreres arquitectòniques
Sí
No

En cas afirmatiu, indiqueu-ne el grau:

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

Imprescindible

Ocupació

Agent d'inspecció i convivència

Nivell professional
Experiència professional

Experiència en atenció al públic

Nivell formatiu

Nivell formatiu mínim: si es cau, Graduat
escolar / ESO (no imprescindible)

Discapacitats
Altres ocupacions (*)
Altres experiències (*)
Formació reglada (*)
Formació ocupacional (*)
Altres coneixements (*)
Idiomes (*)

Correcta comprensió i expressió oral i
escrita del català i/o el castellà.

Informàtica (*)
Permís de conduir (*)
Carnets professionals (*)
Disponibilitat per viatjar (*)
Esforç físic (*)
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(*) No és obligatori que empleneu aquests camps.

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball

Desitjable

