Oferta de treball
Per proveir una plaça de Tècnic/a en Desenvolupament Econòmic Local, a l’ Agència
de Desenvolupament Econòmic del Garraf, iniciem el procediment per cobrir una
plaça per un AODL (Agent d'Ocupació Desenvolupament Local) com a tècnic de
desenvolupament local subvencionat parcialment pel Servei d’Ocupació de Catalunya
i el Fons social Europeu.
Per més informació de la oferta de treball, es podran consultar les Bases de
convocatòria per la contractació laboral temporal a jornada completa d’un/a tècnic/a
Mitjà/na adscrit/a a l’Agència de desenvolupament Econòmic del Garraf com AODL.
Condicions del lloc de treball:
-

Contracte laboral temporal d’obra i servei determinat com a tècnic mig A2.
Jornada laboral de 40 hores setmanals a distribuir segons necessitats del
servei.
Sou brut de 1.822,65€ mensuals per 14 pagues anuals.

Requisits de l’aspirant:
1. Tenir la titulació de graduat o diplomat en Ciències Empresarials, Administració i
Direcció d’Empreses o Ciències Econòmiques.

2. Certificat nivell C de català.
3. Coneixements avançats d'informàtica a nivell d'usuari.
4. Disposar de coneixements acreditats en el sector del desenvolupament
econòmic local.
5. Permís de conduir B2, vehicle propi.
Funcions del lloc de treball:
o Gestió i seguiment del mapa industrial i la promoció comercial de disponibilitats
en els polígons d’activitat econòmica.
o Suport i acompanyament a iniciatives empresarials (start ups).
o L’assessorament, formació i sensibilització empresarial a través dels serveis del
Centre Local de Servei a les Empreses (CLSE).
o Activitats de desenvolupament empresarial especialment les vinculades a la
internacionalització empresarial, la R+D+i i la configuració de col·laboracions
empresarials.
o Suport al sector industrial de la comarca aprofundint en la seva competitivitat
mitjançat actuacions, entre d’altres, de millora de l’estalvi i eficiència energètica
i l’impuls de l’economia circular.
o Suport al sector de la construcció impulsant polítiques de renovació energètica
en l’edificació.

Les persones interessades hauran de presentar fins el dia 28 d’octubre de 2016 a les
14:00h. a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya a Vilanova i la Geltrú (SOC
Rbla. Arnau de Vilanova, 2 de 8:30 a 14:00) o a les oficines de Node Garraf, Agència de
Desenvolupament (Av. Cubelles, 88 2. Pl. de Vilanova i la Geltrú) el seu CV
conjuntament amb la documentació que acrediti els requisits i mèrits que vulgui
al·legar.

Vilanova i la Geltrú, a 19 d’octubre de 2016

