Servei de Promoció Econòmica i Ocupació
Ajuntament de Montcada i Reixac
Estem al carrer Alt de Sant Pere, 73, Montcada i Reixac

Servei de Promoció Econòmica i Ocupació

ANUNCI D'OCUPACIÓ LOCAL DE MONTCADA I REIXAC

OFERTA DE LLOCS DE TREBALL

•

1 Dinamitzador/a comunitari/a

REQUISITS

* Persona inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya.
* No ha de cobrar la prestació contributiva d’atur.
* No haver participat dintre dels 2 últims anys en un pla d'ocupació de l'Ajuntament de Montcada i
Reixac, excepte aquelles persones que s'hagin incorporat als plans d'ocupació en situacions de
substitució inferiors a tres mesos o personal que hagi desenvolupat activitats tècniques
relacionades amb la gestió del projecte.
* Estar empadronat/da a Montcada i Reixac (preferentment zona de La Muntanyeta), tot i que no
es requisit imprescindible.
* Grau superior en integració social i animació sociocultural.
* Competències en informàtica: paquet Office, navegació per Internet i ús de les xarxes socials.
* Nivell C de llengua catalana o titulació equivalent.
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Què s'ha de fer si compleixes els requisits?

S'ha d'anar a l'Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) de la Rambla Sant Jordi, 68, a Ripollet (Telèfon: 93
580 66 25) per inscriure's a l'oferta de treball del pla d'ocupació local de Montcada i Reixac des del dia
12/12/2018 fins el 14/12/2018 ambdós inclosos. La presentació de la sol·licitud amb la documentació
requerida per participar-hi s’ha de lliurar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Montcada i Reixac
a l’avinguda de la Unitat, 6. no mes tard del 14/12/2018.

Inici, jornada i contracte

El/la treballador/a s'incorporarà a la feina a finals del mes de desembre de 2018.
Contracte laboral, Jornada parcial de tardes (75% de jornada).
9 mesos de durada.

Tasques laborals

a) Establiment i dinamització de la relació reciproca entre els/les diferents agents, entitats i
ciutadania del barri.
b) Promoció la participació ciutadana en els projectes comunitaris
c) Intervenció, donar suport i acompanyament en l'enfortiment del teixit associatiu.
d) Establiment d'estratègies de comunicació i difusió del projecte i accions comunitàries.
e) Incorporació de la perspectiva de gènere en el projecte.
Per qualsevol dubte i aclariment us podeu dirigir a la seu de la Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació de
l’Ajuntament de Montcada, carrer Alt de Sant Pere, 73 o bé trucant al telèfon 935648505.
Podeu consultar més informació relativa a la convocatòria (anunci, oferta de treball SOC, Formulari de
sol·licitud, Barems de puntuació, etc.) a:
www.montcada.cat, https://www.facebook.com/promocioeconomicamir/

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d´Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris
amb majors necessitats d´equilibri territorial i social: projecte Treball als barris”.
“En el cas de no presentar tota la documentació requerida, no es puntuarà ni es valorarà allò no acreditat per l’interessat/da
dintre del termini de lliurament de sol·licituds, atesa la urgència d’aquest procés de contractació, la qual s’ha d’iniciar, com a
màxim, el 31 de desembre de 2018, segons s’estableix l’article 13 de la Resolució TSF/1867/2018, de 24 de juliol, per la qual
s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb
majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris”.
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