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Nom de l’ocupació
Núm. 

llocs
Categoria 

□  
 
□  
 
□  
 
□  
 
□  

 

□ Graduat en educació secundària obligatòria (GESO) o equivalent 

□ Cicle formatiu de grau mig (CFGM) o FPI. Especialitat: 

□ Cicle formatiu de grau superior (CFGS) o FPII. Especialitat: 

□ Batxillerat 

□ Estudis universitaris. Nivell i especialitat:  

□ Certificat de Professionalitat. Especialitat:   

(Cursos i certificacions necessàries pel desenvolupament del lloc de treball)

□  

□  

□  

□ 

 A1 A2 B1 B2 C1 C2 

□ Castellà       

□ Català       

□ Anglès       

□        

□       

 

□ Word 

□ Excel 

□ 

□  

□ 

□ 
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(marqueu per ordre de prioritat màxim 5 competències rellevants pel lloc de treball (de l’1 al 5)

 Aprenentatge  Creativitat  Lideratge  Pensament analític 

 Autoconfiança  Empatia  Negociació  Planificació i organització 

 Autocontol  Flexibilitat i gestió al canvi  Ordre  Polivalència 

 
Compromís 

 
Gestió de situacions 

d’estrès 
 

Orientació a 

l’assoliment 
 

Qualitat 

 Comunicació  Iniciativa  Orientació al client  Treball en equip 

        

(Coneixements específics necessaris per desenvolupar el lloc de treball)  

□  

□  

□ 

□SÍ  □ NO      □SÍ  □ NO 

□SÍ  □ NO 

Tipus:  

Es requereix experiència professional prèvia?    □ SÍ    □ NO    

Mínim d’experiència requerida:   ____  mesos  / ____anys 

Mateix sector:  □SÍ    □ NO 

 

 

□ Temps complet              □ Temps parcial 

□ Dies de la setmana: 

□ Horari:  

□ Indefinit         

□ Temporal         Tipus: 

□ Específic per a persones amb discapacitat 

□ ______ mesos 

□ Prorrogable 

□ ____________ euros bruts/mensual  x  ___________ pagues anuals 

□ ____________ euros bruts/anual 

□ Altres conceptes: 

 

□ Habitualment 

□ Esporàdicament 

 

 

 

 

 

□ Rebre CV per mail □ Trucaran candidats/es □ Presentar-se a l’empresa 

□ Projectes amb contractació 

subvencionada 

 

□ Pràctiques en empreses □ Altres:
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	CampoTexto1: Suport en la gestió del projecte europeu ON BOARD
	CampoTexto2: 93 635 18 16 
	CampoTexto3: L'Ajuntament de Viladecans lidera el projecte ON BOARD (www.viladecans.cat/ca/onboard) en el marc del Programa Europeu URBACT (www.urbact.eu). El projecte, liderat per Viladecans, té com a principal objectiu la transferència de la Xarxa d'Innovació Educativa de Viladecans (www.viladecans.cat/es/xie) a 5 ciutats europees. Com a projecte europeu, ON BOARD disposa d'un programa de treball a realitzar durant els 2 anys de durada (desembre 2018-desembre 2020). La funció principal del lloc de treball que s'oferta serà el suport a l'equip de l'Ajuntament de Viladecans, encarregat de la gestió general del projecte, per tal de garantir que es realitzen totes les activitats i tots els productes previstos en els terminis establerts. Entre les principals tasques:  -Pel que fa a les taques de gestió i administratives del projecte (WP1): suport a la coordinació de les ciutats sòcies en l'elaboració dels informes financers i d'activitats del projecte i preparació la documentació pertinent; suport en l'organització i seguiment de les reunions de coordinació de les ciutats sòcies (Steering Committees)-Pel que fa a les activitats d'intercanvi i aprenentatge a nivell transnacional (WP2): principalment suport en les tasques relacionades amb les reunions transnacionals, és a dir, preparació, l'organització i  producció de materials relacionats. -Pel que fa a la coordinació de les activitats locals de les ciutats sòcies (WP3): principalment, suport en la coordinació i supervisió que les ciutats sòcies compleixen amb les tasques previstes a nivell local (reunions dels Grups Locals de Suport, implementació del Pla de Transferència, i elaboració dels materials previstos).-Pel que fa a les activitats de comunicació del projecte (WP4): principalment suport en la coordinació i supervisió que els ciutats sòcies compleixen amb les tasques de comunicació previstes.Per l'acompliment d'aquestes tasques, caldrà una comunicació regular amb les ciutats sòcies, ja sigui via email, plataformes de comunicació online (tals com skype) o telèfon. L'idioma del projecte i de contacte amb les ciutats sòcies és l'ànglès. La persona seleccionada treballarà de manera coordinada amb l'equip responsable del projecte ON BOARD a l'Ajuntament de Viladecans.   L'ON BOARD és un projecte del programa URBACT co-finançat amb el FEDER.
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