AJUNTAMENT
D’OLIANA

OFERTA CONTRACTE LABORAL PER LA GESTIÓ DE LES
PISICNES MUNICIPALS
L’Ajuntament d’Oliana necessita 2 persones per al control d’accés i vigilància de l’entrada
de les piscines municipals, així com per dur a terme la resta de tasques que es descriuen en
aquest anunci.
1.

Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:
a)
b)
c)

2.

Organisme: Ajuntament d’Oliana
Dependència que tramita l'expedient: secretaria
Termini de presentació de sol·licituds: fins el 14 de juny de 2020 (inclòs)

Objecte del Contracte:

a) Tipus: contracte laboral temporal
b) Objecte: Prestació del servei de la gestió de les instal·lacions de les piscines
municipals.
c) Tasques:
-

Gestió de la reserva de les instal·lacions.
Control d’accessos i venda de tiquets.
Desinfecció del material i els espais.
Venda de refrescos i “snaks”.
Vigilància del compliment de la normativa.
Ajudar a recollir el material.

d) Jornada: Jornada parcial del 70%, amb distribució horària de 3 ó 4 dies
setmanals inclosos diumenges i festius amb jornades de 8 hores fins al 15
d’agost, i de 6 hores des del 15 d’agost al 6 de setembre.
e) Durada: del 24 de juny al 6 de setembre (ambdós inclosos).
f) Sou: 742,86 € bruts / mensuals + quitança
3.

Requisits dels candidats/es:
a) Ser major de 18 anys.
b) Estar en possessió del títol d’ESO, EGB o qualsevol altre títol declarat
equivalent.
c) Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari

Les persones interessades podeu enviar una instància genèrica adjuntant el currículum
vitae, en el termini màxim especificat en l’apartat primer d’aquesta oferta, presencialment a
les oficines de l’Ajuntament d’Oliana, a la plaça 1 d’octubre, s/n, en horari de dilluns a
divendres de 9 a 14 h. o bé, per a través de la web municipal mitjançant instància genèrica
(Clicant aquí).
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