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ALUMNAT PROGRAMA SOIB 30  

ES ROMANI VII (JARDINERIA)SANT JOSEP 
(INTERESSATS ACUDIR A S’OFICINA DE SOIB DE SANT ANTONI DE PORTMANY DE 

12h a 13h fins el dia 2 de febrer de 2018) 

 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE FEINA/DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Funcions i tasques 

Funciones y tarees:  

• Rebre la FORMACIÓ establerta al projecte C.P. AGAO0108 ACTIVITATS AUXILIARS EN 

PLANTERS, JARDINS I CENTRES DE JARDINERIA+   SSCE01 ANGLÈS A1 (150h) 

• Realitzar tasques de creació i manteniment de zones verdes municipals, i producció de planta al 

viver municipal realitzant la part de treball efectiu del contracte de jardiner/a com alumnat-

treballador. 

Tecnologia emprada: màquines, tècniques, etc. 

Tecnologia utilizada: máquinas, técnicas, etc.  

• Ordinadors, i tot el material necessari per portar a terme la formació. 

• Tot tipus d’eines de jardineria per portar a terme el  treball efectiu com a jardineri/a. 

• Vehicle 

 

Característiques del lloc de feina (tancat, ampli, il·luminat, sorollós, amb públic, aïllat, etc.) 

Características del lugar de trabajo ( cerrado, amplio, iluminado, ruidoso, con público, aislado, etc.) 

Principalment al viver municipal de l’Ajuntament i a les zones ajardinades del municipi. 

Ambient de feina (en equip, tot sol/tota sola, ambient conflictiu, cooperant, etc.)  

Ambiente de trabajo (en equipo, solo/a, ambiente conflictivo, cooperante, etc.) 

El treball es portarà a terme principalment  amb equip. 

Altres requisits específics (situació laboral dels candidats, edat, discapacitats, localitat de residència, vehicle 

propi, etc).  

Otros requisitos específicos (situación laboral de los  candidats, edad, discapacidad, localidad de 

residencia, vehículo propio, etc. 

- Complir els requisits mínims per ser alumne- treballador d’un programa de formació i ocupació i poder 

ser contractat mitjançant el contracte de formació i aprenentatge. 

- Residents al municipi. 

- Carnet de conduir i vehicle propi o possibilitat de desplaçament al municipi. 

Ocupació / Ocupació :  JARDINER/A       
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PERFIL DEL CANDIDAT/A/ PERFIL DEL CANDIDATO/A 

Coneixements necessaris (no titulació)  

DINAMISME, CAPACITAT DE TREBALL EN EQUIP. 

INFORMATICA A NIVELL USUARI. 

Habilitats i aptituds personals que requereix el lloc de feina/Habilidades y aptitudes personales que 

requiere el puesto  

• ADAPTABILITAT 

• CAPACITAT DE TREBALL EN EQUIP 

 

Titulació acadèmica / Titulación académica   Nivell/ Nivel     Codi/Código     Data d’obtenció/Fecha 

obtención    

NO ES REQUEREIX. 

 

CONDICIONS DE FEINA / CONDICIONES DEL TRABAJO 

Tipus de contracte –R. decret   

Tipo de contrato – R. Decreto         

Formació i 

aprenentatge 

Data prevista de 

contractació/Fecha 

contratación:  

13/02/2018 

Durada 

(mesos) 

Duración 

(mes

es) 

 

9  mesos 

Prorrogable 

Prorrogable 

SÍ  NO 

 

X Jornada 

 

Completa o parcial 

COMPLETA   

Horari / 

Horario 

 

De 8h i les 15:30h Sou / Sueldo 817,63 €bruts/mes (incloses pagues extres i 

plus de residencia) 

Dietes/ 

Dietas 

SÍ  NO X Transport/ 

Transporte 

SÍ  NO X Localitat lloc de feina/ 

Localidad del puesto de 

trabajo 

 

 

SANT JOSEP DE 

SA TALAIA 
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