
 
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT 

 
OFERTES LABORALS 

PLANS D’OCUPACIÓ 

(Servei Local d’Ocupació de Sant Vicenç de Montalt)* 

 

1. BIBLIOPISCINA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL LA MUNTALA: 

 
Data de 
l’oferta 14/06/2007 

Característiques del lloc de treball  
Càrrec 
Dinamitzadora de la BIBLIOPISCINA 
 

Categoria/nivell professional 
Auxiliar 

Nombre de places a 
cobrir 
1 

Breu descripció del lloc de treball 
Coordinació, gestió i organització del Servei anomenat BIBLIOPISCINA a 
la Piscina Municipal. Coordinació amb la Biblioteca La Muntala. 
 
Modalitat de contracte 
Temporal  
 

 
Durada 
5 mesos 

Jornada i horari de treball 
habitual 
36 hores setmanals (horari 
Bibliopiscina) 
34,5 hores setmanals (horari 
Biblioteca) 
HORARI: Horari de la bibliopiscina. 

De dilluns a dissabte, matins de 
10:30 a 14:00h. i tardes de 15:30 a 
18:00h. 
 

Data prevista d’incorporació 
Finals juny 2007 

Retribució mensual bruta  
Segons acord establert i 
subvenció atorgada 

Altres  
 

Característiques sol·licitades a la persona candidata (perfil) 
Edat orientativa 
De 16-30 anys 

Sexe 
Dona 

Titulació requerida 
Estudis secundaris finalitzats 

 

Formació complementària/coneixements específics  
Persona dinàmica amb ganes de treballar amb capacitat d’atenció al 
públic. 
 
Experiència laboral en 
l’àmbit 

No 
 

Tipus d’experiència requerida 
Experiència en atenció a la 
infància. 

Temps mínim 
d’experiència 
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2. SUPORT A LA NETEJA I CONSERVACIÓ DE VIES PÚBLIQUES, ZONES 
VERDES I PLATGES: 
 

 
Data de 
l’oferta 14/06/2007 

Característiques del lloc de treball  
Càrrec 
Peó de suport de la Brigada Municipal: neteja i conservació de 
vies públiques, zones verdes i platges. 

Categoria/nivell professional 
Peó 

Nombre de places a 
cobrir 
1 

Breu descripció del lloc de treball 
Donar suport a les tasques de la Brigada Municipal per tal de poder 
donar un millor servei durant la temporada d’estiu: manteniment de 
zones verdes i platges. 
 
Modalitat de contracte 
Temporal  
 

 
Durada 
6 mesos 

Jornada i horari de treball 
habitual 
A convenir segons necessitat 

Data prevista d’incorporació 
Finals juny 2007 

Retribució mensual bruta  
Segons acord establert i 
subvenció atorgada 

Altres  
Bona disposició física 

Característiques sol·licitades a la persona candidata (perfil) 
Edat orientativa 
Majors de 45 anys 
 

Sexe 
Home 

Titulació requerida 
Estudis primaris finalitzats 

 

Formació complementària/coneixements específics  
Persona dinàmica amb ganes de treballar. 
 
Experiència laboral en 
l’àmbit 

No 
 

Tipus d’experiència requerida 
 

Temps mínim 
d’experiència 

 

* Si desitgeu sol·licitar inscripció en alguna oferta, cal tenir en compte que s’ha d’estar 

donat/da d’alta al Servei Local d’Ocupació de Sant Vicenç de Montalt i també al Servei 

d’Ocupació de Catalunya (OTG de Mataró: Carrer Sant Josep Oriol, núm.27) com a 

demandant d’ocupació. Una vegada es compleixin aquests requisits, a partir del 18 de juny 

us podreu posar en contacte amb el Servei per tal que aquest us adreci a l’oferta. 
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