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L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat selecciona un Tècnic/a de
suport a la reactivació de l'empresa i el comerç local.

PERFIL
Es requereix:
-

Tenir 18 anys complerts
Tenir nacionalitat espanyola, o estar en possessió de la residència legal a
Espanya
Imprescindible acreditar la inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya
Estar en possessió Grau, llicenciatura o diplomatura en Econòmiques, ADE, o un
altre grau de la branca de ciències socials.
Certificat de nivell C1 de llengua catalana o equivalent. Cal aportar el certificat
expedit per qualsevol institut d’educació secundària públic, de la manera que
determina la normativa vigent.*

Es valora:
-

-

Experiència en el sector de la consultoria empresarial
Experiència en l'assessorament de projectes de transició ecològica i digitalització
Experiència en tracte amb comerciants i empreses
Experiència tècnica en l’àmbit de la promoció econòmica/desenvolupament local
Coneixement de la composició i característiques del teixit empresarial i comercial
de Sant Boi de Llobregat/Baix Llobregat
Coneixement d’anglès, parlat i escrit.
Coneixement en gestió de xarxes socials.
Les següents competències i trets personals:
- Capacitat de comunicació i relació interpersonal
- Habilitat comercial i de negociació
- Persona dinàmica, proactiva i amb iniciativa
- Capacitat de treballar en equip
- Disposició al treball de camp
Estar empadronat a Sant Boi de Llobegat

S’ofereix:
-

Contracte de 12 mesos de durada.
Horari: Jornada completa, de dilluns a divendres, horari flexible, principalment de
matí.
Jornada: 1647 hores anuals (jornada completa).
Salari: 2.198,00€ bruts mensuals, pagues prorratejades.
Incorporació novembre de 2020.
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Les funcions més destacades que poden dur a terme els tècnic/ques són:
-

fer el seguiment i assessorament de les empreses i comerços que han estat
beneficiaris del programa Futur
fer el seguiment i avaluació de les accions portades a terme pel Pla de Xoc de
reactivació social i econòmica
atenció a l'empresa i el comerç local
dinamització comercial
prospecció d’empreses del territori
col·laboració en el cens sobre els diferents sectors productius del territori
realització visites a les empreses i comerços per informar-les sobre els diferents
projectes de reactivació econòmica
col.laboració en l’elaboració d’estudis i informes tècnics de suport a la gestió del
seu àmbit competencial.

Les persones interessades podran presentar-se via telemàtica a través del portal de tràmits
de l'ajuntament: www.santboi.cat/GuiadeTràmits. Per finalitzar el tràmit online caldrà adjuntar
còpia del DNI, Currículum Vitae, còpia del títol requerit, còpia del certificat del nivell C de
català, informe de vida laboral i documentació acreditativa en situació d’atur.. El termini de
presentació de sol·licituds estarà obert des del dia 5 al 14 d'octubre, ambdós inclosos.
De les instàncies rebudes es farà una primera selecció segons la formació i l'experiència de
les persones interessades. S'iniciarà un procés de selecció només amb les candidatures que
s'ajustin al perfil

