
 
 

                             

 OFERTA DE TREBALL AUXILIAR BUGADERIA PER LA RESIDÈNCIA D’AVIS 

DATA PUBLICACIÓ 
 

21/05/2021 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL 
 

AUXILIAR DE BUGADERIA 

CATEGORIA 
 

AUXILIAR DE BUGADERIA 

DEPARTAMENT 
 

BUGADERIA 

LLOCS DE TREBALLS OFERTATS DEPENENT DE LES NECESSITATS 

TERMINIS 
 

 Presentació de sol·licituds del 21/05/2021 fins al 
30/06/2021. 

 Data prevista incorporació: 31/05/2021. 
 

FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL  
 
 Les funcions principals del lloc de treball són: 


 Recollir la roba al lloc determinat.  

 Transport de la roba bruta.  

 Classificació de la roba: llenceria, roba de les persones 
residents (s’exclourà la roba que sigui de tintoreria).  

 Introduir la roba, ja classificada, a les rentadores.  

 Utilitzar el programa de rentat i cada mesura de productes 
o detergents en funció de les característiques i estat de les 
peces.  

 Rentat, assecat, planxat i cosir.  

 Informar de les possibles incidències amb la roba per rentar 
o rentada.  

 Plegar la roba i classificació i col·locació ordenada per 
poder distribuir-la. Separació de la roba que precisa un 
repàs i cosir-la.  

 Neteja i manteniment de tota la maquinària existent a la 
bugaderia.  

 Mantenir netes les instal·lacions de bugaderia i els 
prestatges per col·locar la roba, així com parets i altres 
elements arquitectònics i resta de mobiliari del servei.  

 Altres que, amb caràcter general, li siguin atribuïdes  
 
 

REQUISITS IMPRESCINDIBLES: Original i fotocòpia de: 
 ESO, EGB o certificat d’escolaritat 
 DNI. 
 Currículum Vitae. 
 Permís de treball en el cas de no pertànyer a cap dels 

estats    membres de la Unió Europea. 
 Nivell A de català o equivalent o superior, en el cas que no 

es pugui acreditar, es valorarà a l´entrevista. 



 
 

                             

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

 Declaració responsable degudament 
emplenada.(descarrega-la aquí ) 

 
 Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat 

espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua 
castellana de nivell superior. Als efecte d´exempció, les 
persones aspirants hauran d´acreditar alguna de les 
següents opcions: 
. 

 En el cas que no es pugui acreditar mitjançant aquestes 
opcions, el nivell de castellà es valorarà a l´entrevista. 
 

TIPUS DE CONTRACTE 
 

TEMPORAL 

DURADA DEL CONTRACTE 
 

DEPENENT DEL LLOC DE TREBALL 

JORNADA 
 

COMPLETA / PARCIA 

HORARI 
 

Matí, tarda, nit 

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL 
 

SEGONS CONVENI 

LLOC DE TREBALL 
 

RESIDÈNCIA AVIS AMPOSTA 

DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT: Els candidats hauran de superar l’entrevista que es realitzarà. La no 
superació de la mateixa implica l'exclusió del candidat del procés de 
selecció. Així mateix, es valorarà el currículum, coneixements  i 
experiència laboral el llocs de treball similars dels candidats. Les 
proves que es realitzaran són les següents:  
 
 

OBSERVACIONS: Els interessats hauran de  presentar documentació i sol·licitud al 
departament de RRHH de dilluns a divendres pel matí 9 a 13 al 
carrer Jacint Verdaguer número 11-13 43870 Amposta 

 

 


