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AVIS

L'Ajuntament precisa cobrir un lloc de treball temporal de les
característiq ues seg üents:

-Denominació de Ia
T ransferéncia de Residus.

plaga: Manteniment de I'Estació de

-Categoria: Peó serveis municipals

-Ubicació del lloc del treball: Polígon lndustria)laPlana,ZÉ

-Comeses

1. Obrir i tancar diáriament I'estació de transferéncia de residus
2. Netejar els voltants de I'estació de transferéncia de residus
perqué I'entorn resti net de paper, cartró, plástic i altres.
3. Indicar a les persones que s'adrecen diáriament a I'estació de
transferéncies, on han de dipositar els residus que aporten.
4. Classificar els residus segons la seva naturalesa (paper, piles,
fluorescents, etc.)
5. Vetllar pel bon funcionament de I'estació de transferéncies.

-Tipus de contracte: Laboral temporal, de 6 mesos de durada.

-Jornada.' sencera (100 per 100).

-Horari previst:

De dilluns a divendres, de 9:00 a 13:00h i de 14:30 a 17:00 h

Dissabtes, de 9:00 a 14:00 h

-Data prevista per l'inici del contracte: 13 de juny de 2022.

-Reguisifs

-Ser major d'edat,
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-Tenir la nacionalitat espanyola o bé la de qualsevol país de
la Unió Europea o en el seu cas, disposar de permís de treball en
vigor.

-Parlar catalá i castellá.

-Tenir Estudis Primaris.

-Residir al municipi de Gandesa per raó de disponibilitat.

-Tenir disponibilitat per a treballar en festius si fos necessari
pel servei a prestar.

-Retribució mensual: 1.200,00€ mensuals bruts, apart pagues
extres.

Les persones interessades en cobrir aquest lloc de treball, poden
passar per les Oficines Municipals fins el dia 31 de maiq de 2022.
inclós, per a emplenar la instáncia corresponent, aportant el DNI i

el Currículum Vitae.

Per a mes informació, al mateix Aju ment

Gandesa 0de aig de 2022

uñoz.

Pl.de I'Ajuntament, 1 . Tels.977 42O0O7 -977 420022 . Fu<977 421257 . 43780 GANDESA ' E-mail: ajuntament@ gandesa.cat


