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   DOCENT  DE PROGRAMA SOIB JOVE  
T’ATENEM SANT JOSEP 

 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE FEINA/DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Funcions i tasques 
Funciones y tarees:  
 Impartir els mòduls dels certificats del projecte d’ocupació i formació (Operacions auxiliars de serveis 
adminstratius i generals i acompanyar, supervisar, organitzar durant la part de treball efectiu al l'alumnat—
treballador realitzant els desplaçaments necessaris. 
 

Tecnologia emprada: màquines, tècniques, etc. 
Tecnologia utilizada: máquinas, técnicas, etc.  
 
Ordinadors, fotocopiadores, fax i tot el material necessari per portar a terme aquesta tasca. 
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 oficines municipals de Sant Jordi i Ajuntamente de Sant Josep 
 

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 com marca el C.P 
- Preferiblement resident al municipi. 
- Carnet de conduir i vehicle propi. 
 

Ocupació / Ocupacin:  Docent 

 
PERFIL DEL CANDIDAT/A/ PERFIL DEL CANDIDATO/A 

Coneixements necessaris (no titulació)  

• Dinamisme, capacitat de treball en equip . 

• Informatica a nivell usuari. 
Conocimientos necesarios ( no titulación)  

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

• Adaptabilitat 

• Lideratge 

• Iniciativa 

• Organització  

• Habilitats De Comunicació 
 

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

Llicenciat, enginyer, arquitecte o titol de Grau corresponent o altres titol equivalents 

Diplomátura, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, o titol de grau corresponent. 

Certificat de professionalitat de nivel 2 o 3 de l'area professional de Gestió de la informació i comunicació 
de la familia professional d'Administració i Gestió 

 
 

mailto:aodl@santjosep.org


 

 

 

 

c. de Pere Escanellas, 12-16 · 07830 Sant Josep de sa Talaia (Illes Balears) 

tel. 971 801 598 · fax 971 801 628 · aodl@santjosep.org – fmari@santjosep.org· 

 

 

Idiomes / Idiomas                                                                              T 

  B2 DE CATALÀ  O SUPERAR LA PROVA DE NIVELL 

Formació ocupacional/Formación ocupacional 

Capacitació docent   

 
CONDICIONS DE FEINA / CONDICIONES DEL TRABAJO 

Tipus de contracte –R. decret   
Tipo de contrato – R. Decreto         

Obra i servei Data de 
contractació/Fech
a contratación:  

15/01/2018 

Durada 
(mesos) 
Duración 
(meses) 

 
12 i 21 
dies 

Prorrogable 
Prorrogable 

SÍ  NO 
 

X Jornad
a 
 

Completa o parcial 
PARCIAL 80%  

Horari / 
Horario 
 

PER DETERMINAR 
entre les 8h i les 15:30h 

Sou / Sueldo 1.721,69€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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