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L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat selecciona: 
 

 
2 TÈCNICS/QUES PROSPECTORS/ES 

en el marc del Programa 30 plus 
1 TÈCNIC/A PROSPECTOR/ES altres programes 

ocupacionals 
 
 

Es requereix:  
 

 Tenir nacionalitat espanyola, o estar en possessió de la residència legal a Espanya. 
 Estar en possessió com a mínim d’una titulació equivalent a un FPI o CFGM o 

superior. 
 Experiència acreditable en tasques de prospecció d’empreses (mínim 1 any). 
 Experiència acreditable en tasques de prospecció a programes ocupacionals (mínim 

6 mesos). 
 Certificat de nivell C de llengua catalana o en disposició de realitzar una prova de 

nivell.  
 Imprescindible acreditar la inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya. 
 

Es valora: 
 

 Estar en possessió de un títol de grau, llicenciatura o diplomatura relacionat amb 
l’àmbit d’empreses, comerç o relacions laborals. 

 Coneixement acreditable de la normativa laboral. 
 Valorable experiència en programes ocupacionals per a col·lectius en risc d’exclusió 

social. 
 Coneixements de les diferents subvencions que ofereixen els programes 

ocupacionals. 
 Coneixement del teixit empresarial de Sant Boi i la seva perifèria.  
 Coneixements sobre el funcionament de la Xarxa Xaloc. 
 Nivell usuari en ofimàtica. 
 Habilitats comercials i de comunicació. 

 
 
S’ofereix: 
 

 Contracte temporal  a jornada completa 
 Data d’inici: gener 2020 
 Horari: a determinar 
 Salari: 26.559 € 

 
La persona seleccionada s’encarregarà de: 
 

 Identificar els sectors d’activitat del territori on s’implementa el projecte 
 Accions de difusió i informació a les empreses 
 Definició de llocs de treball que les empreses necessiten cobrir 
 Consecució de contractes laborals per als participants del programa 
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 Assessorament a l’entitat contractant en les diferents fases del programa 
 Formalització dels contractes laborals i/o convenis de col·laboració 
 Elaboració de documentació, recull de dades i informes 
 Tutorització de les persones contractades en el marc del projecte 
 Impartició de mòduls transversals sobre recerca activa de feina i el mercat de treball 

 
 
Les persones interessades podran presentar-se via telemàtica a través del portal de tràmits 
de l'ajuntament: www.santboi.cat/GuiadeTràmits. Per finalitzar el tràmit online caldrà 
adjuntar còpia del DNI, Currículum Vitae, còpia del títol requerit, còpia del certificat del 
nivell C de català, informe de vida laboral i documentació acreditativa en situació 
d’atur.. El termini de presentació de sol·licituds estarà obert des del dia 4 al 16 de 
desembre de 2020, ambdós inclosos. 
 
De les instàncies rebudes es farà una primera selecció segons la formació i 
l'experiència de les persones interessades. S'iniciarà un procés de selecció només 
amb les candidatures que s'ajustin al perfil. 


