OFERTA DE FEINA: PEÓ/ONA DE RECOLLIDA DE RESIDUS
Serveis ambientals de Vallès Oriental, SA, té la necessitat de crear per
urgència una borsa de treball, a fi d’establir un procediment àgil per cobrir
qualsevol contractació temporal dels llocs de treball de peó/ona de
recollides.
1. Descripció del lloc de treball
Nom del lloc: Peó/ona de recollida de residus
Centre de treball: Serveis Ambientals del Vallès Oriental
Camí Ral, S/N, 08401 Granollers
Retribució anual bruta: 21.791,12 €
Vinculació: laboral temporal
Jornada: 37,5 hores setmanals
2. Requisits de participació






Disponibilitat d’incorporació immediata.
Experiència en llocs similars.
Posseir la capacitat funcional per desenvolupar el lloc de treball.
No està immers en causa d’incapacitació.
Coneixement bàsic de l’idioma català/castellà

3. Funcions del lloc de treball
Les funcions del lloc de treball són:
•
•
•
•
•
•
•
•

Trasllat del contenidor des de la seva ubicació fins al camió de recollida.
Accionament del mecanisme elevador del camió de recollida.
Supervisió del correcte buidatge del contingut del contenidor en el camió de
recollida.
Recollida dels residus dipositats fora dels contenidors i introducció en el
camió de recollida
Engegada de la premsa compactadora del camió
Trasllat del contenidor buit al seu lloc d'origen
Oferir assistència al conductor de camió de recollida en les maniobres
efectuades
Comunicació de les incidències que observi en la via pública.

4. Aspectes que es valoraran
Es valorarà l’experiència/formació/carnets vinculat al lloc de treball fins a un màxim
de 10 punts, de conformitat amb l’escalat següent:
4.1 Experiència en llocs similars. Fins a 3 punts.
4.2. Formació. Fins a 1 punt.
4.3 Català. Fins a 1 punt.
4.4 Carnets de conduir/professionals: fins a 2 punts.
4.5 Entrevista. Fins a 3 punts.
5. Participació
Presentació del currículum: Les persones que hi estiguin interessades i compleixin
amb els requisits establerts, hauran de presentar un currículum amb fotografia
tipus carnet i breu descripció de les tasques desenvolupades, formació i altres
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mèrits a considerar per ocupar el lloc de treball, a l’adreça de correu electrònic
següent: rrhh@savosa.cat
Termini de presentació: s’estableix fins el 01/06/2019
Especificar en l’assumpte del correu electrònic: Oferta laboral.
Especificar en el cos del correu electrònic el telèfon i el correu electrònic de
contacte.
6. Tribunal qualificador
Es constituirà un òrgan de selecció col·legiat, de conformitat amb el què disposa
l’article 60 del TREBEP.
7. Procediment de selecció
1) Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar
aspectes relacionats amb la titulació, la formació específica, la trajectòria
professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte
de selecció.
2) Un cop feta la valoració, les persones candidates podran ser convocades a
una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el
currículum i per valorar els aspectes relacionats amb les competències
professionals que correspongui.
3) Per últim, si escau, les persones candidates podran ser convocades a una
prova eminentment pràctica per valorar si disposen dels aspectes tècnics
requerits per ocupar el lloc de treball.
Les persones candidates poden ser excloses del procés de selecció en funció dels
resultats obtinguts en les diferents etapes.
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