PROCÉS DE SELECCIÓ

2019

La Fundació Privada Vallés Oriental, entitat sense ànim de lucre que gestiona el CET Xavier Quincoces,
precisa incorporar a la seva estructura:

NETEJADOR/A AMB DISCAPACITAT
PLACES VACANTS I SUBSTITUCIONS
Centre Especial de Treball

DESCRIPCIÓ DEL
LLOC DE TREBALL

Cerquem persones amb discapacitat intel·lectual, física o sensorial,
responsables i amb un alt grau d’autonomia en la realització de les tasques del Servei de
Neteja.
- Neteja d’instal·lacions en general
- Neteja de terres i mobiliari
- Fer llits dels residents
- Neteja de sanitaris

FORMACIÓ

Estudis bàsics.
Es valorarà formació específica en les tasques a realitzar.
Es valoraran coneixements en matèria de prevenció de riscos laborals.

EXPERIÈNCIA

Mínim d’1 any en neteja d’oficines, centres sanitaris, escoles o similar.

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, iniciativa i constància,
capacitat de treballar en equip i sense referent, actitud col·laboradora i respectuosa.
Durada: Contracte eventual a jornada completa amb possibilitat conversió a
indefinit.

-

Horari:


Dilluns a divendres de 8:00h a 14:45h (excepte un dia a la setmana, de 8:00h a
16:30 amb descans de mitja hora per dinar) + 1 dissabte o 1 diumenge/mes i
algun festiu s/calendari de 8:00h a 15:30h

CONDICIONS
OFERTA



Dilluns i dimarts de 8:00h a 14:45h + Dimecres de 8:00h a 16:30h + Caps de
setmana i festius s/calendari de 8:00h a 15:30h

-

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 actualitzat a
recursoshumans@fvo.cat
Podeu consultar aquesta i altres ofertes a
https://fvo.cat/recursos-humans/ofertes-de-feina/

