
 

 

  

OFERTA DE TREBALL Personal de bugaderia  (Programa Treball i Formació. Joves Tutelats i 

Extutelats) 

DATA PUBLICACIÓ 11/10/2022 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL Personal de bugaderia  

CATEGORIA Segons conveni 

DEPARTAMENT FUSSMONT 

LLOCS DE TREBALLS OFERTATS 1 

TERMINIS 20/10/2022 

FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL • 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. 

REQUISITS IMPRESCINDIBLES: • Jove entre 17 i 25 anys. 

• Segons les bases de la convocatòria actual (Resolució 
EMT/2196/2022) aquesta va dirigida a joves tutelats, extutelats o 
amb situació de vulnerabilitat acreditada per Serveis Socials.  

• Estar apuntat com a Demandant d’Ocupació no Ocupat al Servei 
d’Ocupació de Catalunya.  

• Coneixements bàsics de llengua castellana i/o catalana.  

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

DURADA DEL CONTRACTE 12 mesos  

JORNADA Completa (40 hores setmanals) 

HORARI Matí  / Tarda / Partit (depenen del servei) 

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL Segons conveni col·lectiu  

LLOC DE TREBALL Residència d’avis d’Amposta  

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR  • Original i fotocopia del DNI/NIE 

• Curriculum Vitae 

• Sol·licitud per la participació en processos de selecció. 

• Declaració responsable degudament emplenada. 



 

 

• Certificat de no haver estat condemnat per sentència ferma per 
algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. (Demana cita 
aquí o sol·licita’l online amb certificat digital o clave) 

DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT Els candidats s’han d’inscriure a l’oferta a través de l’OTG d’Amposta 
trucant al 900 800 046  

Només s’acceptaran les candidatures que s’han inscrit prèviament al 
Servei d’Ocupació de Catalunya. 

Comprovació dels requisits per ser beneficiaris del Programa 

Realització d’una entrevista personal de caire competencial i 
motivacional.  

Dates provisional del procés de selecció (l’entitat es reserva el dret a 
modificació d’aquestes en funció del nombre de candidats): 

- Recepció de candidatures via OTG: del 11 al 20 d’octubre de 2022 
- Publicació llistat provisional d’admesos i exclosos: 21 d’octubre 

de 2022  
- Període al·legacions i presentació de documentació: 24 i 25 

d’octubre del 2022 
- Entrevistes: 27 i 28 d’octubre de 2022 
- Publicació resultats: 03 de novembre de 2022  
- Incorporació al lloc de treball: a partir del 15 de novembre  

PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ Un cop acceptats els candidats al procés de selecció i publicada la llista 

provisional d’admesos i exclosos, els interessats hauran de presentar la 

documentació original i les fotocopies a la Secretaria de l’Hospital 

Comarcal d’Amposta al Carrer Jacint Verdaguer número 11-13 43870 

Amposta, en horari de dilluns a divendres de 09:00 a 13:00 

 

IMPORTANT Totes les actualitzacions referents a la convocatòria i al procés de selecció es 

publicaran a la pàgina web. 

 

 

Programa finançat per:  

 

 

                        

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/citpre/citpre.do?reqCode=simpleSearch&idTemaN2=29077&idTemaN3=29078

