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DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS
OFERTA LABORAL
DADES DE L’EMPRESA
Nom:
Oficina:
Àmbit/Servei:
Adreça:
Població:
Responsable de la selecció:
Email:

CREU ROJA

Local

Comarcal

Provincial

Autonòmica

Voluntariat i Formació
Joan d'Austria,120
Barcelona
Carlota Basols Mas
cbasols@creuroja.org

LLOC DE TREBALL A COBRIR
Perfil professional:

Departament de Formació ( Docents )

Nombre de places a
cobrir:

10

Breu descripció del
lloc de treball:

Desenvolupament de l'activitat de Formació que es realitzara seguint les
directrius de les bases per a l'atenció al cuidador i la cuidadora no professional.

Requisits
imprescindibles:

- Flexibilitat i capacitat de treballar en equip
- Bon coneixement del paquet Office,correu electrònic i internet
- Català i castellà : entès,parlat i escrit

Formació requerida:

Diplomatura àmbit social i/o diplomatura àmbit sanitari

Experiència en el lloc
de treball:

Es valorarà tenir experiència laboral d'un any (minim) en un lloc de treball
similar.

Data d’incorporació:

Immediata.

Tipus de contracte:

Obra i servei

Període de prova:

Si

Durada del contracte:

Fins 31/12/2012

Jornada laboral:

Parcial

Horari setmanal:

De dilluns a divendres , mati i tarda a concretar.

Adreça i població del
lloc de treball:

Joan d'Austria,120

Segons Conveni
Retribució mensual
bruta (sense prorrateig
de pagues):
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Conveni d’aplicació:

Sanitat Privada

Coneixements
d’informàtica:

Bon coneixement del paquet Office, correu electrònic i internet

Idiomes:

Català i castellà, parlat i escrit

Permís de conduir:

Imprescindible carnet B i vehicle propi

Termini de lliurament
del curriculum vitae:

El termini per fer arribar el curriculum és el 31/10/2012, per correu
electrònic a l’adreça
cbasols@creuroja.org (o per fax al número
934852512).
Cal adjuntar, al curriculum vitae, una carta de presentació especificant
la REFERÈNCIA de l’oferta.

Procés de selecció:

- Valoració del curriculum vitae: a partir del termini de presentació del
CV, si passats 7 dies no ens hem posat en contacte amb el candidat/a,
s’estimarà que la candidatura no ha estat seleccionada.
- Entrevista personal (possible).

Barcelona , 17 d’octubre de 2012
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