CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL

(referència 2/2019)
LLOC DE TREBALL A COBRIR

Monitor socorrista aquàtic
TASQUES A REALITZAR:
-

Socorrisme aquàtic
Monitoratge de cursets
Classes d’aquagym
Tipus de contracte: 33,75 h fixes + 6,25 h temporals per substitucions de baixes

REQUISITS:





Inscripció en el ROPEC
Certificat negatiu d’antecedents penals del registre de delinqüents sexuals
Formació específica que acrediti per a desenvolupar les funcions de socorrista aquàtic, monitor de cursets i monitor d’activitats
dirigides aquàtiques (aquagym).
Incorporació abans del 18 de febrer

Els/les candidats/es poden ser treballadors/es actuals del Club Natació Terrassa o persones externes a l’organització.

PROCÉS DE SELECCIÓ I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
1a fase.- ANTIGUITAT i MÈRITS APORTATS - Puntuació: 5 punts màxim.
1.

Breu carta de presentació i sol·licitud, fent constar la data d’antiguitat com a treballador del Club i/o el número d’hores
treballades amb nosaltres en cas d’haver estat així.
2. Currículum d’experiència i qualificacions fent constar nom i cognoms, i data de naixement.
3. Altres documents annexes que es considerin necessàries (cartes de recomanació, justificants d’experiència, etc.).
Puntuació: Màxim de 1 punts per antiguitat i/o temporalitat treballada al Club, màxim de 2 punts per formacions específiques, i màxim
de 2 punts per l’experiència en l’àmbit específic.

2a fase.- ENTREVISTA PERSONAL i PROVA PRÀCTICA* - Puntuació: 5 Punts màxims
Un màxim de 3 candidats (els de màxima puntuació en la fase d’antiguitat i mèrits) seran les que passaran a aquesta fase i tindran la
possibilitat de fer una entrevista personal amb una comissió de valoració formada per 5 representats del Club.

*La prova pràctica només es farà en cas de necessitat

3ª fase.- PROVA PRÀCTICA: Aquesta prova només es farà en considerar-se necessària per part de la comissió de valoració, i
suposarà la comprovació de l’experiència, els coneixements, i les habilitats per al lloc de treball, amb exercicis pràctics. En cas de que dos
candidats obtinguin la mateixa puntuació en la fase 1ª i 2ª, la prova pràctica es realitzarà de manera obligatòria per al desempat.

TERMINIS DE PRESENTACIÓ: Data límit 11 de febrer de 2019 a les 13:00

amb sobre tancat a les oficines del Club o per correu

electrònic al rrhh@clubnatacioterrassa.cat.
S’ha d’especificar en el l’exterior del sobre o al títol del correu electrònic el nom del candidat/a i el motiu següent “candidatura per a la
provisió del lloc de Treball 2/2019 – monitor i socorrista aquàtic”

COMISSIÓ DE VALORACIÓ:
El procés de selecció estarà validat per una comissió que estarà formada per: el President o persona de la Junta directiva en qui delegui,
el Gerent, el responsable d’activitats aquàtiques, un tècnic de l’àrea de recursos humans, un membre del Comitè d’Empresa.

RESULTATS, i FINALITZACIÓ DEL PROCÉS:
La persona que tingui una major puntuació total, serà la proposada per ocupar aquest lloc de treball, encara que la comissió de valoració
podrà declarar-lo desert atenent a circumstàncies excepcionals.
El sol fet de presentar-se implica l’acceptació d’aquestes bases i del resultat final de la valoració.
Els candidats que no surtin guanyadors en el procés, entraran a formar part de la borsa de treball del Club Natació Terrassa, i conservaran
la puntuació obtinguda per a futurs processos de selecció de similars característiques.
LA JUNTA DIRECTIVA
Terrassa, febrer de 2019

