PROGRAMA: Contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de garantia juvenil
1. Lloc de treball: TÈCNIC/A DE SUPORT A L’OBSERVATORI COMARCAL
2. Funcions i tasques:
 Elaboració de productes permanents: infoatur, flaix socioeconòmic i informe de
prestacions
 Suport en l’elaboració d’informes específics d’anàlisi o planificació estratègica
vinculats a línies d’actuació de les àrees del Consell Comarcal
 Suport en el disseny de productes i infografies
 Tasques de sistematització i actualització de les bases de dades
 Seguiment en la recollida d’informació qualitativa d’ajuntaments i entitats per a la
realització de treballs específics.
 Participació i suport en grups de treball de l’Observatori i en les activitats de la
XODEL.
3. Perfil professional:
 Graduat en ciències socials o equivalent, prioritàriament, en geografia, estadística,
ciències polítiques o sociologia.
 Altres competències per a la definició del perfil dels candidats
Altres coneixements (*):
o desitjable coneixements fonts de dades estadístiques (demografia,
economia i mercat de treball, educació, etc.)
Informàtica (*):
o desitjable coneixements programari ofimàtica MS Office (Excel) i/o
coneixements programari estadístic (SPSS, R, altres)
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

