VIC OCUPACIÓ

FORMULARI D'OFERTA DE TREBALL
(Emplenar si és la primera vegada que contacteu amb

DADES DE CONTACTE (Obligatori)

nosaltres o heu canviat alguna dada)

NOM DE L'EMPRESA

NOM I COGNOM

FUNDACIÓ EDUCACIÓ I ART

Pere Gordi Serrat

CIF

TELÈFON EMPRESA

DNI

G64777725

8862100

35076435D

ADREÇA

TELÈFON/MÒBIL

C. de les basses, 3

696.722.572

POBLACIÓ

CP

E-MAIL

Vic

08500

E-MAIL GENÈRIC

CODI CCAE

gordisp@vic.cat

DADES REPRESENTANT LEGAL

feduart@vic.cat

NOM I COGNOM (si és el mateix, no omplir)

SECTOR

Anna Erra Solà

SERVEIS

DNI

MAGNITUD DE L'EMPRESA

33933426P

ENTRE 50 I 500 TREBALLADORS/ES

Com has arribat al SLO?:

REQUISITS I COMPETÈNCIES (BÀSIQUES I TÈCNIQUES)
Carnet de conduir:

SÍ
NO

Formació:

Tipus

Cotxe
propi

ESO

Carnet professional:
Coneixements
d'informàtica:
Idiomes necessàris:

Català

Altres coneixements
específics del lloc de
treball:

Es pot valorar positivament el Carnet de Monitor de lleure/ Títol de monitor poliesportiu

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL
Lloc de treball (Comercial, administratiu/va, cambrer/a ...)
Dinamitzador OAR Vic

Funcions i tasques concretes:
- Control d’accés (revisió documentació, entrar dades de control, protocol COVID).
- Informar als usuaris de la normativa establerta. Fer complir la normativa i avisar, sancionar i controlar.
- Dinamitzar els infants i joves que no saben què fer ni amb qui jugar. El personal pot posar-se a jugar per ajudar a aquesta
dinamització.
- Distribuir els infants i joves als diferents espais cedits. Prioritzant el primer camp pels més petits, el segon camp pels mitjans
i l’últim camp pels més grans.
- Controlar el lliurament de les pilotes i la recuperació d’aquestes un cop finalitzada l’activitat. Recuperar les pilotes que van a
parar a les instal·lacions del Club Natació Vic ETB.
- Revisar l’estat de la instal·lació cada dia abans d’obrir i un cop finalitza l’activitat.
- Avisar de qualsevol incident o problemàtica amb els usuaris o les instal·lacions. Comunicar-se i estar a disposició del
personal i els membres de la Junta de l’OAR Vic.
Competències
transversals
(capacitats,
destreses
necessàris
per al lloc de treball):
- Informar als usuaris
de qualsevol
canvihabilitats,
d’obertura
(motiu dei comportaments
COVID, onada de
calor, ozó...).
- Revisió del WC.
-Capacitat
Avisar alscomunicativa
usuaris que l’ús de l’espai és per jugar a futbol. No és un espai per estar a les grades i mirar.
amb
i joves que beguin aigua i es refresquin de tant en tant, en les hores de més sol i calor.
-Empatia
Cal avisar
alsinfants
participants
Treball en equip
Responsabilitat

Imprescindible experiència:

Mesos d'experiència necessàris:

SÍ
NO

CONDICIONS CONTRACTUALS
Categoria professional:

Monitor

Salari:

Jornada:

Horari:

✔

Partida

Intensiva

17:00 h a 20:00 h

Tipus de contracte:

Durada:

Eventual per circumstàncies de producció

19 dies (comptant els caps de setmana)

Localitat del lloc de treball:
Vic - instal·lacions OAR Vic (Av. de l'Estadi, 14)

Possibilitat de renovació:

SÍ

a

Vic

NO

Data d'incorporació:

,el dia

29

de

Juny

02/08/2021

de

2021

