
 
 

                             

 OFERTA DE TREBALL NETEJADOR/A 
 

DATA PUBLICACIÓ 
 

01/02/2019. 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL 
 

Netejador/a  través del programa 30 plus. 

CATEGORIA 
 

Netejador/a 

DEPARTAMENT 
 

Higienització 

LLOCS DE TREBALLS OFERTATS 1 

TERMINIS 
 

 Presentació de sol·licituds del 04/02/2019 fins al 
14/02/2019. 

 Publicació d’admesos i exclosos :15/02/2019. 

 Inici i finalització de les proves: del 18 al 21 febrer 2019. 

 Resultat final 22/02/2019. 

 Data prevista incorporació: 25/02/2019 
 

FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL  Realitzar les tasques pròpies de menjador-office, posant 
amb cura l’ús de materials encomanats. 

 Realitzar les tasques pròpies de neteja d’habitacions i 
sones comuns (llits, canvis de roba, banys, finestres, 
mobiliari etc..) procurant ocasionar les menors molèsties a 
les persones usuàries. 

 Comunicar al seu supervisor les incidències o anomalies 
observades en el seu desenvolupament de les seves 
tasques, 

REQUISITS IMPRESCINDIBLES: Original i fotocòpia de: 

 ESO, EGB o certificat d’escolaritat 

 DNI. 

 Currículum Vitae. 

 Coneixements de la llengua catalana 

 Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat 
per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la 
LOPJM. 

 Tenir més de 30 anys. 

 Estar inscrit a l’oficina de Treball com a demandant 
d’Ocupació no Ocupat (DONO). 

TIPUS DE CONTRACTE 
 

Temporal. 

DURADA DEL CONTRACTE 
 

9 mesos. 

JORNADA 
 

Sencera. 

HORARI 
 

Rotatiu 

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL 
 

Retribució bruta anual: 12600€. 

LLOC DE TREBALL 
 

Residència avis Amposta 

http://www.fussmont.cat/wp/wp-content/uploads/2019/01/SOL.LICITUD.pdf


 
 

                             

DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT: Els candidats hauran de superar cadascuna de les 3 proves per a 
poder continuar amb el procés de selecció. La no superació d'alguna 
de les 3 proves implica l'exclusió del candidat del procés de selecció. 
Així mateix, es valorarà el currículum, experiència laboral el llocs de 
treball similars dels candidats. Les proves que es realitzaran són les 
següents:  
 

1. Una prova tipus test amb un mínim de 15 preguntes, 
eliminatori.  Cal aprovar el test per passar a la següent fase 
amb un mínim. 

2. Realització d'un test psicotècnic, també eliminatori. Per tant, 
el candidat precisa un APTE per poder continuar a la següent 
fase. 

3. Entrevista personal ( puntuació màxima: 10 punts ). 
 
 

OBSERVACIONS: Els interessats hauran de  presentar documentació i sol·licitud al 
departament de RRHH els dimarts pel matí 9 a 12 i els dijous de 
15:00 a 17:00 al carrer Jacint Verdaguer número 11-13 43870 
Amposta 

 

 


