
 

 
PROCÉS DE SELECCIÓ 2019 

        

 
La Fundació Privada Vallés Oriental, entitat sense ànim de lucre que té com a objecte l’atenció a persones amb 
discapacitat intel·lectual en l’àmbit de Catalunya, amb la finalitat de potenciar la seva qualitat de vida i vetllar 
perquè els seus drets com a persones siguin respectats, precisa incorporar a la seva estructura: 
 

JARDINER/A AMB DISCAPACITAT 
Centre Especial de Treball 

 

DESCRIPCIÓ DEL 
LLOC DE TREBALL  

Cerquem 1 persona amb discapacitat intel·lectual, física o sensorial 
responsable i amb un alt grau d’autonomia en la realització de les tasques pròpies del 
Servei de Jardineria.  
 

- Desbrossar, segar, podar, etc. 
- Manteniment de neteja de zones verdes 
- Experiència en treballs forestals (desbrossada i poda de sotabosc, neteja 

forestal, recollida i trituració de residus...) 
- Ús d’eines i maquinària pròpies de l’ofici (tallagespes, segadora, 

desbrossadora, bufadora, motoserra, retallatanques, tisora elèctrica, 
biotrituradora, escarificadora, motocultor...) 

 

FORMACIÓ  
Estudis bàsics.  
Formació específica en jardineria. 
Es valoraran coneixements en matèria de prevenció de riscos laborals. 

 

EXPERIÈNCIA 
Imprescindible experiència en les tasques descrites i en l’ús de les eines 
necessàries per a la seva realització.  

 

ALTRES REQUISITS 

- Certificat de discapacitat (intel·lectual, física o sensorial). Caldrà aportar 
document acreditatiu en el moment de l’entrevista. 

- Autonomia de desplaçament fins al centre de treball (preferentment 
vehicle propi, no hi arriba el transport públic) 

- Competències: Polivalència funcional, responsabilitat i constància, capacitat de 
treballar en equip, actitud col·laboradora i respectuosa.   

 

CONDICIONS 
OFERTA 

- Contracte eventual a jornada completa (6 mesos prorrogables)  
- Possibilitat conversió a indefinit 
- Horari de dilluns a divendres laborables, de 7:30h a 14:30h i una tarda setmanal 

de 15:00h a 17:30h  
- Salari brut: 900€ mensuals x 14 pagues  
- Centre de treball: La Roca del Vallès  
- Imprescindible: estar inscrit com a demandant d’ocupació 
- Incorporació immediata 

 
Les persones interessades han d’enviar el seu currículum a: 

FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL 
Ctra. de Valldoriolf s/n - 08430 La Roca del Vallès (Barcelona) 

recursoshumans@fvo.cat 


