CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN AUXILIAR TÈCNIC ANALISTA DE
LABORATORI (REF. RH 2016-09)
1. Objecte de la convocatòria.
És objecte de la present convocatòria la provisió del lloc de treball d’un Auxiliar Tècnic Analista de Laboratori
d’Aigües de Mataró, SA.
Tipus de contracte
Temporal per circumstàncies de la producció, d’1 mes de durada
Funcions del lloc de treball
Les funcions del lloc de treball són:
-

Realitzar les anàlisis o part d’elles assignades.
Preparar els reactius o medis de cultiu seguint els procediments o instruccions establerts
Informar de qualsevol incidència mitjançant els registres adequats
2. Jornada i Retribució:
La jornada serà de 37,5 hores/setmana, de promig en còmput anual.
La retribució bruta anual serà de 15.885,69 euros bruts anuals
3. Requisits dels aspirants:
a) Estar en possessió de titulació de Cicle Formatiu de Grau Superior d’anàlisi i control o de
Química ambiental.
4. Mèrits a valorar:
a) Experiència en llocs de treball similars
b) Cursos de formació i perfeccionament:
Els cursos de formació, el contingut dels quals estigui directament relacionat amb el lloc
de treball a proveir, es valoraran seguint el criteris de proporcionalitat segons la seva
durada i/o qualificacions, sempre que hagin estat organitzats i/o impartits per Universitats,
Instituts o Escoles Oficials o altres entitats o administracions públiques
c) Valoració d’altres mèrits:
Amb la finalitat de valorar altres mèrits així com l’aptitud per al desenvolupament de les
funcions a realitzar, els aspirants podran ser convocats per a la realització d’una
entrevista i/o prova específica.
5. Competències requerides:




Preocupació per l’ordre i la qualitat
Iniciativa
Capacitat d’organització

6. Presentació de sol·licituds:
Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de fer-ho mitjançant sol·licitud adreçada
al Departament de Recursos Humans acompanyada del currículum, entrada en la web d’Aigües de Mataró,
SA, apartat de Recursos Humans (http://www.aiguesmataro.cat/ca/candidatura-espontania)
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 11 de novembre a les 14:00 hores.
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