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En el marc del programa complementari de foment de l’ocupació local de
suport a l'ocupació local (Línia 1), aprovat a l'empara del Pla "Xarxa de
Governs Locals 2019-2020 de la Diputació de Barcelona”, l’Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat selecciona per a l'exercici 2019, persones del nostre
municipi que estiguin en situació d'atur i siguin demandants d'ocupació,
amb el següent perfil

1 TÈCNIC/A AUXILIAR SUPORT
TÈCNIC INFORMÀTIC
Requisits generals:
•
•
•
•
•

Tenir 16 anys complerts.
Tenir nacionalitat espanyola, o estar en possessió de la residència legal a
Espanya.
Imprescindible estar empadronat a Sant Boi de Llobregat.
Imprescindible acreditar la inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya.
Imprescindible tenir el títol (FP II/ CFGS)

Per a la vacant i de manera específica, es valorarà:
•
•
•

Titulació de Cicle Formatiu Grau Superior d’Administració de Sistemes
Informàtics o de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma.
Experiència en un lloc similar.
Coneixements de sistemes CAD.

S’ofereix:
•
•
•
•

Contracte de sis mesos de durada.
Jornada: 1.647 hores anuals (jornada completa).
Salari: 1.545.63 € bruts mensuals (pagues prorratejades).
La incorporació es farà d’acord amb les necessitats del diferents unitats del
Servei d’equipament, a partir del mes d’octubre 2019.
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Documentació a aportar:

Currículum Vitae
DNI/NIE
Fotocòpies del títol formatiu requerit.
Informe de vida laboral: (Com sol·licitar-ho: Per internet www.seg-social.es )
Documentació acreditatiu d'estar en situació d'atur

Aquesta oferta romandrà publicada en el taulell d’anuncis de la masia
Torre Figueres i web de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Les
persones interessades s’hauran de dirigir, a la recepció de la Masia
Torre Figueres (Carrer Pau Claris,14) des del dia 10 fins al 19 de
setembre de 2019 (horari de recepció de sol·licituds, de 9:30 a 14:00
hores).
De les instàncies rebudes es farà una primera selecció segons
l'experiència i formació de les persones interessades i s'iniciarà un
procés de selecció només amb la candidatures que s'ajustin al perfil.

