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Oferta de treball

Ocupació

Número d'oferta

Empresa

Data

Llocs de treball oferts

Candidats per lloc

Tipus de gestió Difusió(*)

Presencial (només OSOC)

Currículum

individualment, en comprovar la disponibilitat

en bloc, dues vegades al dia

en bloc, una vegada al dia

en bloc, en comprovar totes les disponibilitats

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball

(*) Els candidats podran visualitzar i inscriure’s a l’oferta des de les oficines de Treball i des del portal web del Servei d’Ocupació de Catalunya Feina

     Activa.

 Ajuntament d'Amposta

5/10/2015

 1

 3

✔

✔

1. Termini màxim de presentació de currículums: 14 octubre
2 Justificació dels mèrits acreditats: 15 i 16 d'octubre
3. Dia de les proves: 19 d'octubre a les 9 h. a l'Escola d'Art i Disseny (plaça d'Art i Disseny)
4. La prova a realitzar serà un examen escrit sobre la feina a desenvolupar



Protocol d'actuació

Per poder prestar el servei relacionat amb aquesta oferta, el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) efec-

tuarà les accions que hi ha en aquest imprès.

Per la seva part, l'empresa es compromet a:

- Facilitar al SOC la informació necessària per a la gestió correcta de l'oferta.

- Atendre els candidats degudament derivats.

- Remetre al SOC la informació necessària per al tancament de l'oferta.

Captació de dades

Què busca l'empresa?

Què ha de fer el treballador/a?
Descripció del lloc de treball: detalleu-ne les funcions, les tasques i la tecnologia a utilitzar (màquines, tècniques, etc.)

Requisits imprescindibles del perfil professional, en cas d'haver-hi (*)
Coneixements necessaris (formació reglada, ocupacional, etc., títols i cursos) i habilitats i disponibilitats requerides (disponibilitat per viatjar, flexibilitat

d'horaris, etc.)

Requisits no imprescindibles i altres dades (*)
Tasques d’atenció al públic, desplaçaments habituals, vehicle d'empresa / vehicle propi, discapacitats, residència, etc

(*) No és obligatori que empleneu aquests camps.
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Generalitat de Catalunya
Departament de Treball

Professional llicenciat en Belles Arts per impartir classes a l'Escola d'Art i Disseny d'Amposta en
l'especialitat de Disseny Gràfic.

Classes de:
- Projectes de disseny gràfic als cicles formatius de Grau Mitjà, Art Finalista i superior, Gràfica Publicitària.
- Classes de Dibuix Tècnic (Dièdrica i perspectiva) als cicles d'Art Final, Gràfica Publicitaria i Disseny
d'Interiors.
- Presentació i composició de plafons a Disseny d'Interiors i Gràfic, Dibuix Artístic, al Natural i Coneixement
de Tècniques Diverses de Dibuix i Pintura
- Classes de mitjans informàtics relacionats amb el disseny gràfic. Tecnologies a utilitzar: Illustrator,
Photoshop, Indesing, Flash, Dreamweaver i Sistemes operatius MAC i Windows

Estar inscrit en demanda d'ocupació al SOC.
Llicenciat en Belles Arts, especialitat en disseny gràfic i pedagogia de l'art
idiomes: català en nivell C i castellà
Coneixements informàtics: CONEIXEMENTS INFORMÀTICS: Tecnologies a utilitzar: Illustrator,
Photoshop, Indesing, Flash, Dreamweaver i Sistemes operatius MAC i Windows
Coneixements específics: departament de Disseny, Pintura, Dibuix i Fotografia
Experiència professional com a professor/a tècnica en formació professional (Arts Gràfiques)
Carnet professional: CAP (orientació pedagògica)

COTXE I VEHICLE PROPI, DISPONIBILITAT HORÀRIA



Característiques de l'oferta

Retribució mensual bruta aproximada (14 pagues i 8 hores diàries) (*) Jornada (*) Horari (*)

Tipus de contracte Durada del contracte

Possibilitat de pròrroga Nombre de llocs oferts Data prevista d'incorporació

Sí No

Adreça del lloc de treball Municipi Codi postal

Barreres arquitectòniques En cas afirmatiu, indiqueu-ne el grau:

Sí No

Quadre d'ajut a la definició del perfil dels candidats (opcional)

Dades Imprescindible Desitjable

Ocupació

Nivell professional

Experiència professional

Nivell formatiu

Discapacitats

Altres ocupacions (*)

Altres experiències (*)

Formació reglada (*)

Formació ocupacional (*)

Altres coneixements (*)

Idiomes (*)

Informàtica (*)

Permís de conduir (*)

Carnets professionals (*)

Disponibilitat per viatjar (*)

Esforç físic (*)

(*) No és obligatori que empleneu aquests camps.
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Generalitat de Catalunya
Departament de Treball

1774,66€/MES INTENSIVA 15 - 21:30 H

substitució baixa per maternitat 9 MESOS

✔ 1 01/10/2015

PLAÇA CASTELL 2 AMPOSTA 43870

✔

professors tec. formació professional (arts
gràfiques)

mestres de taller d'arts plàstiques i/o
disseny

TECNIC I SENSE CATEGORIA
LABORAL

24 MESOS MÍNIMA

ENSENYAMENT UNIVERSITARI
(LLICENCIATS) O EQUIVALENT

NO

 DISSENYADORS GRÀFICS

DISSENYADORS GRÀFICS

 LLICENCIATURA O GRAU EN BELLES
ARTS

DISSENY, DIBUIX, PINTURA I
FOTOGRAFIA

NIVELL C CATALÀ i CASTELLÀ

sistemes operatius Mac i PC; Illustrator,
Photoshop; Flash

indesing; Dreamweaver

si, B1

CAP (orientació pedagògica)

SI

 no



Sol·licitud d'oferta de treball

Empresa NIF

Dades de l'empresa

Nom comercial Núm. de patronal

Adreça Municipi

Codi postal Telèfon Fax

Adreça electrònica

Dades de la selecció

Responsable de la selecció / Persona de contacte

Càrrec Horari de contacte

Telèfon Fax Adreça electrònica

Adreça en què es farà la selecció

Si és una empresa de selecció indiqueu-ne la raó social

Cal concertar una cita amb l'empresa? (només OSOC) En cas afirmatiu, indiqueu l’horari per contactar-hi

Sí No

Característiques del servei sol·licitat

Ocupació Nivell professional

Llocs de treball Nombre de candidats per lloc de treball

Presentació de candidats

Presencial (només OSOC)

Currículum (temporalització)

Forma de tramesa del currículum

OSOC (només OSOC) Correu electrònic

En cas que sigui necessari, autoritzeu la difusió del nom de l'empresa?

SOL·LICITO:

Al Servei d'Ocupació de Catalunya la presentació de candidats adients a la feina que es detalla en aquest document.

DECLARO:

Que en el títol II de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, es recullen els princi-

pis de protecció de dades.

Que donat que els currículums tenen la protecció d'aquesta Llei, em comprometo a tractar de forma absolutament confidencial les

dades de caràcter personal, i a fer-ne un ús exclusiu per als tràmits relacionats amb la cobertura de llocs de treball oferts. Així

mateix, informo que he implantat les mesures de seguretat adequades a les dades que es proporcionen.

Signatura del/de la representant legal de l'empresa Signatura del/de la gestor/a de l'oferta

Nom i cognoms Nom i cognoms

NIF

Lloc i data
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Núm. d'oferta

Individualment, en comprovar la disponibilitat En bloc, una vegada al dia

En bloc, dues vegades al dia En bloc, en comprovar totes les disponibilitats

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball

AJUNTAMENT AMPOSTA P4301400J

ESCOLA D'ART I DISSENY D'AMPOSTA

PLAÇA CASTELL, 2 AMPOSTA

43870 977703474

ensenyament@amposta.cat

MARIAN MARIN FELIPE

DIRECTORA 9 - 13 H - dilluns a divendres

977703474 mmarin73@xtec.cat

PLAÇA CASTELL, 2

✔

Prof. Tèc. Formació Professional (arts gràfiques) Tècnics i sense categoria laboral determinada

1  3

✔

✔

✔

Adam Tomàs i Roiget
52600263E

Amposta, 24 de setembre de 2015


