PROGRAMA: Contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de garantia juvenil
1. Lloc de treball: TÈCNIC DE SUPORT A RECURSOS HUMANS
2. Funcions i tasques:
 Donar suport en la gestió dels processos de selecció de personal (gestió de
sol·licituds, proves, entrevistes, tancament d’ofertes), així com nomenaments de
funcionaris i declaració de situacions administratives personals.
 Col·laborar en la coordinació de la incorporació de personal amb les diverses àrees
afectades.
 Col·laborar en l’elaboració de decrets, informes, resolucions, propostes d’acords,
bases de processos selectius, ajustant-se a la normativa establerta, seguint les
indicacions del responsable del servei.
 Col·laborar en la supervisió del procediment de contractació i/o de tot el personal
laboral i nomenament.
 Millorar en la gestió de la informació i la documentació en matèria de prevenció de
riscos laborals.
 Donar suport en la preparació de documentació per a la justificació tècnica i
econòmica dels projectes en els que participi l’àrea.
 Mantenir els contactes pertinents amb altres àrees del Consell així com l’empresa
de prevenció, per tal de realitzar adequadament les tasques de prevenció de riscos
laborals.
 Donar suport en la gestió de les accions formatives dirigides als empleats en
matèria de prevenció de riscos laborals.
3. Perfil professional:
Preferentment diplomatura o Grau en Relacions laborals o ciències del Treball, o
titulacions que oficialment siguin equivalents.
4. Requisits generals persones joves:
- Edat: Major 16 anys - Menor 30 anys
- Beneficiari/ària del Programa de Garantia Juvenil
- Demandants d'ocupació no ocupades (DONO)
5. Condicions de la contractació:
- Entitat contractant: Consell Comarcal del Vallès Occidental
- Adreça: Crta. N-150 km 15, 08227 Terrassa
- Període de contractació: d'octubre de 2019 - abril 2020 (6 mesos)
- Jornada Completa: 37,50 hores setmanals ( jornada preferent matí)
- Sou: 17.491 € bruts anuals ( perfils tècnics amb grau)
6. Documentació a presentar pels joves:
- Currículum vitae
- Fotocòpia del títol del nivell formatiu
- Fotocòpia que acrediti la inscripció a Garantia Juvenil
- Fotocòpia que acrediti la inscripció a l'Oficina de Treball (DONO)
7. Persona de contacte: Cristina Cruz (cruzfc@ccvoc.cat)
SESSIÓ INFORMATIVA al Consell Comarcal Del Vallès Occidental el proper 20 de
setembre a les 12:00

