Programa Treball i Formació 2019-21

PRE - OFERTES, pendents d'aprovació per part del Servei d'Ocupació de Catalunya.
Línia PANP
LLOC DE TREBALL i DURADA

MUNICIPI DE DESTÍ

1 Peó (6 mesos)

Agullana

1 Peó (6 mesos)

Colera

2 Peons (6 mesos)

El Far d’Empordà

1 Peó (6 mesos)

Portbou

1 Peó (6 mesos)

Saus Camallera Ll.

1 Peó polivalent (12 mesos)

Albanyà

1 Peó polivalent (12 mesos)

Espolla

1 Peó pintura (12 mesos)

Vilafant

1 Peó polivalent (12 mesos)

Vilamaniscle

1 Perfl social /administratu /
comercial (6 mesos) (1)

Agullana

1 Suport arxiu (6 mesos)

Viladamat

1 Suport arxiu (12 mesos)

Bàscara

1 Agent cívic (6 mesos)

Garriguella

1 Agent cívic (12 mesos)

La Jonquera

REQUISITS LÍNIA PANP: 1) Tenir preferentment més
de 45 anys. Tenen caràcter prioritari els majors de 52
anys i les persones amb grau de discapacitat igual o
superior al 33% (sempre que sigui compatble amb la
feina) 2) No percebre cap prestació per desocupació
o subsidi 3) Poder acreditar atur de llarga durada (6
mesos d’atur dels últms 18 )

(1) Feina consistent en treball de recerca i obtenció de dades sobre les persones, preferiblement, de més de 60 anys que viuen soles en el terme
municipal i masos. Les dades obtngudes ajudaran a fer una tasca de prevenció i dissenyar solucions i recursos davant el progressiu envelliment.

Línia PRGC
LLOC DE TREBALL

MUNICIPI DE DESTÍ

1 Peó polivalent (6 mesos)

Siurana

1 Peó abocaments incontrolats
(12 mesos)

Vilafant

REQUISITS LÍNIA PRGC: Ser benefciari o benefciària de
la Renda Garantda de ciutadania (RGC) o haver-la
sol·licitat a partr del 12 de febrer de 2019. Tenen
caràcter prioritari els majors de 52 anys i les persones
amb grau de discapacitat igual o superior al 33%
(sempre que sigui compatble amb la feina).

Línia DONA
LLOC DE TREBALL

MUNICIPI DE DESTÍ

DURADA DEL CONTRACTE

1 Peó de recollida selectva

Viladamat

12 mesos

REQUISITS LÍNIA DONA: 1) Tenir preferentment més de 52 anys i amb caràcter prioritari les dones amb grau de
discapacitat igual o superior al 33% (sempre que sigui compatble amb la feina). 2) No percebre cap prestació per
desocupació o subsidi, ni percebre l'ajut. 3) Poder acreditar atur de llarga durada. (12 mesos d’atur dels últms 22)
Per participar en el procés selectiu:
1) És imprescindible estar inscrit/a com a demandant d’ocupació al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
(Oficina de Treball de la Generalitat – OTG -, C/ Anicet de Pagès, 10, Figueres).
2) Omplir el model de sol.licitud que trobareu a l’enllaç

https://ssl.altemporda.cat/owncloud/index.php/s/2saXSOphWXCnBp3.
3) Enviar el model de sol.licitud omplert a promocio@altemporda.cat, o directament a l’oficina de Promoció
Econòmica del CCAE (carrer Clerch i Nicolau 2 E de Figueres) de 9 a 14 h. Tf. 972.514.470.

Data màxima de sol·licitud: 14 / novembre / 2019.

