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PERSONAL PER A BOTIGA
D'ALIMENTACIÓ
Cadena de botigues d'alimentació busca:
- Personal de botiga (atenció al client, venda,
reposició, magatzem)
- Personal de carnisseria i xarcuteria
- Personal de restauració
Ofereix:
- Contracte indefinit
- Jornada completa o parcial
Les persones interessades poden inscriure's
a www.ametllerorigen.cat entrant a "treballa
amb nosaltres" o portar el CV directament a les
botigues.
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CONVOCATÒRIA PLAÇA D’ESPECIALISTA EN
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Per proveir una plaça d’ especialista en prevenció de riscos laborals de la Companyia
d’Aigües de Vilanova i la Geltrú. Nivell C equivalent a CFGS o FPII.
Condicions de la plaça:
Contracte laboral indefinit amb període de prova de 3 mesos.
Jornada laboral de 35 hores setmanals, segons el vigent conveni col·lectiu.
Categoria d’Especialista en Prevenció de Riscos Laborals.
Sou segons el vigent conveni col·lectiu.
En el cas que existeixi més d’un/a aspirant que superi el procés de selecció,
quedaran en llista d’espera, per ordre de puntuació, per ocupar les possibles vacants
d’aquesta plaça que es produeixin durant un any, comptat des de la finalització del
procés de selecció.
Requisits de l’aspirant:
Titulació de Tècnic o tècnica superior en Prevenció de Riscos Professionals ( Codi: CFPS
1954 ) o qualsevol altra titulació que, de manera homologada, integri els mateixos requisits.
( S/ Annex V del REIAL DECRET 39/1997, DE 17 DE GENER)
Coneixements de català de nivell C.
Carnet conduir B
Coneixements i experiència que es valoraran:
-Experiència demostrable en gestió de sistemes PRL a empreses de l’àmbit públic o
privat (avaluacions de riscos, informació/formació bàsica als treballadors en PRL,
planificació de l’activitat preventiva, emergències i primers auxilis, col·laboració amb
serveis de prevenció propis aliens o mancomunats, programes de control i reducció
de riscos laborals,…)
Experiència demostrable en la gestió preventiva d’activitats relacionades amb la
manipulació d’amiant en el sector privat i/o en l’Administració.
Experiència demostrable com a recurs preventiu en treballs d’obres de construcció i/o
en obres d’ instal·lació de xarxes de serveis a la via pública, en el sector privat i/o en
l’Administració.
Per formació específica demostrable en la gestió preventiva d’activitats relacionades
amb espais confinats i /o treballs especials en el sector privat i/o en l’Administració.
Titulació de nivell superior en prevenció de riscos (s/Annex VI del Real Decret
39/1997; 600h) o equivalent (màster en prevenció de riscos laborals)
Per tenir qualsevol de les titulacions tècniques que permetin actuar com a
Coordinador de Seguretat i Salut (arquitectura tècnica o superior, enginyeria tècnica
o superior, graus en enginyeria o arquitectura, màsters en enginyeria o arquitectura)
Sol·licituds:
Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud a la Companyia d’Aigües de
Vilanova i la Geltrú, carrer Col·legi, 38, a partir del dia 10 d’octubre de 2018 i fins el dia 2 de
novembre de 2018, acompanyada dels documents següents:
* currículum vitae.
* fotocòpia DNI.
* fotocòpia dels documents acreditatius dels requisits anteriorment esmentats.
El dia 5 de novembre de 2018 es farà pública al tauler d’anuncis de l’empresa i a la seva
pàgina web www.aiguesvng.cat, la llista d’aspirants admesos/ses i exclosos/ses, així com el
dia d’inici de les proves de selecció.

Qualsevol incidència amb el procés de selecció serà comunicat a través del mateix mitjà.
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