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Nom entitat

FUNCIONS

Ocupació

Municipi

04 2019 003963

AJUNTAMENT D'EIVISSAAUXILIARS DE SERVEIS (BIDELL)

Assumeix les funcions de consergeria, ornament, custòdia i control de l'accés de persones a les instal lacions i equipaments escolars; respon les
trucades telefòniques i atén i informa als usuaris dels serveis;dona resposta a les trucades d’emergència des del centre educatiu (alarmes i demes);
s’encarrega de l’obertura i tancament dels edificis i equipaments escolars segons els horaris establerts així com de la custòdia de claus; realitza tasques
de manteniment general dels edificis i equipaments escolars, efectuant petites reparacions dins dels àmbits de fusteria, lampisteria, pintura, serralleria i
jardineria, verificant l’estat general de manteniment de les dependències i instal·lacions; revisa i transporta els residus per reciclar (paper, cartró, vidre,
plàstic, etc.), s’encarrega del trasllat i repartiment d’estris, materials, documentació i paqueteria diversa, així com d’aquells altres treballs elementals de
vigilància, i de tipus administratiu i altres activitats operatives, dins i fora de les dependències escolars on està assignat, incloent els encàrrecs relacionats
amb el servei i la utilització i manteniment de màquines fotocopiadores, enquadernadores i anàlogues, així com altres funcions similars que li siguin
assignades, sempre seguint les instruccions dels seus superiors.

Eivissa

Illa
Eivissa

21/08/2019

Data de presentació des de Data de presentació fins
27/08/2019

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Polígon de son Castelló - 07009 Palma - Telèfon 971784991 - Fax 971784942



REQUISITS DELS CANDIDATS

certificat d'estudis primaris

Nivell acadèmic Permís de conduir

català (B1)

Idioma 1 Idioma 2

Titulació acadèmica

Certificat  d' escolaridad o equivalent.

Coneixements d'informàtica

Altres requisits

Es farà prova de català a qui no pugui acreditar el nivell exigit. El procediment  de selecció consta de prova pràctica i d' entrevista personal.

De Dilluns a  Divendres  de Matí.

Durada (en mesos)

Salari brut anual

Jornada

Modalitat del contracte

Prorrogable

Horari

Data prevista d'incorporació

4

17531.16 Temporal

No

01/09/2019

CONDICIONS

Altres dades
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