Ajuntament de La Tallada d’Empordà
La Tallada – Tor – Marenyà – Canet
(Baix Empordà)
C/Les Torres, 1-3. CP 17134. Tel: 972780095. Fax: 972780238

OFERTA DE TREBALL
La Junta de Govern de la Tallada d’Empordà ha aprovat les bases generals i específiques que
han de regir la selecció mitjançant oposició lliure d’una plaça d’agutzil – serveis diversos. Les
dades de la oferta són:









Contracte en règim laboral, mitjançant contracte laboral temporal de sis mesos de
durada.
Jornada complerta, en horari de 8 a 13 i de 14 a 17 hores.
Retribució de 1.600,00 euros bruts mensuals + 2 pagues (juny i desembre).
Vacances: 15 dies de lliure designació i 15 dies proposades per l’Ajuntament.
Feines a realitzar: neteja dels carrers, places, zona esportiva i d’altres béns de
titularitat municipal, manteniment del cementiri, de les fonts, arbrat i jardins del
poble, coneixement de l’entorn rural del nostre municipi, petits arranjaments de
paleta i pintura dels desperfectes a la via pública i edificis municipals, manteniment de
la piscina municipal i instal·lacions esportives del CEM l’Empordanet, deixalleria,
control d’avaries dels serveis públics, control i vigilància de les obres i arranjaments
realitzats al terme municipal, realitzar les notificacions que li encomani l’Ajuntament,
col·laboració en festes, celebracions i actes que siguin de competència municipal,
control d’obres en el municipi, feines de suport als operaris que executin el
manteniment dels serveis municipals i així com d’altres que tot i no estar citades
expressament estiguin relacionades amb el lloc de treball i siguin necessàries pel bon
funcionament municipal, amb flexibilitat horària per raons del mateix.
Termini de presentació de sol·licituds fins el dia 31 d’agost de 2015.
Juntament amb la sol·licitud hauran de presentar el currículum complert, i a ser
possible, cartes de recomanació.

La Tallada d’Empordà, 28 de juliol de 2015
Josep Ferrer Vilavella
Alcalde

Signat
electrònicament per
:CPISR-1 JOSEP
FERRER VILAVELLA
Data :2015.07.28
20:18:56 CEST

www.latallada.cat

Email: ajuntament@latallada.cat

