
PROMOCIO INTERNA: SELECCIO EXTERNA: X

LLOC DE TREBALL:

Denominació: 

Servei/Projecte/Àrea: 

Nº Places: 1

CONDICIONS CONTRACTUALS:

Tipus de Contracte:

Duració del contracte:

Jornada Habitual:

Remuneració:

Centre de treball:

FUNCIONS/ COMPETÈNCIES:

Descripció:

REQUISITS:

Lloc de Residència habitual:

Titulació:

Experiència (tipus i temps)

Carnet de conduir:

Vehicle:

IDIOMES:

OFIMÀTICA: 

Habilitats i competències:

DATA LIMIT DE PRESENTACIÓ DE C.V.

Discreció, autonomia, flexibilitat, treball en equip, adaptabilitat i iniciativa.

OFERTA DE LLOC DE TREBALL

Administratiu/va

Centre Residencial d'Acció Educativa Prim (CRAE)

01/09/2022

posteriorment a la data indicada no s' admetran més CV per aquest procès de selecció

Aquesta oferta està condicionada a rebre l'atorgament de la subvenció de garantia juvenil de 2022-2023.

Requisits per poder participar a les ofertes de Garantia Juvenil:

-Ser menor de trenta anys.

-Estar inscrit/a a l’atur (DONO).

-No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud. 

-No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

Funcions de l'Administratiu/va del CRAE:

Som el Centre Residencial d’Acció Educativa Prim adreçat a l’atenció de nois i noies menors d’edat tutelats per 

la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) . Per aquest motiu necessitem comptar amb 

una figura administrativa que ens doni recolzament en matèria de gestió documental, econòmica i de compres, 

Això permetrà donar suport a l’equip de professionals del centre en l’àmbit administratiu. 

On treballarà principalment donant suport a l’equip directiu i equip educatiu en matèria de gestió documental, 

gestió econòmica i gestió de compres. 

Pla de Garantia Juvenil

6 mesos

38,5 hores setmanals (de dilluns a divendres)

1.039,60 euros bruts mensuals x 14 pagues

Hospitalet de Llobregat

Barcelona o rodalies

Experiència en matèria de gestió documental

Experiència amb bases de dades

Experiència realitzant tasques administratives
Indiferent

Indiferent

Català i castellà nivell alt

Coneixements del paquet office a nivell usuari 

CFGM o CFGS en estudis Administratius i/o Professional Qualificat 

amb Perfil Administratiu.
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