CONVOCATÒRIA PER LA COBERTURA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC
COMERCIAL

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL
La Fundació per a la Docència Sant Llàtzer necessita cobrir una plaça de tècnic
comercial pel Grau de Teràpia Ocupacional.
Entre d’altres, i sense caràcter exclusiu, les tasques principals del lloc de treball
consistiran en:
▪ Realitzar activitats comercials dirigides a promocionar la Teràpia Ocupacional i
captar futurs estudiants pel Grau de Teràpia Ocupacional.
▪ Col·laborar amb l’equip de promoció, divulgació i comunicació en les activitats
internes de l’àrea.
▪ Col·laborar i participar amb l’equip docent del grau de Teràpia Ocupacional
amb totes aquelles iniciatives dirigides a promocionar i divulgar la professió.
▪ Col·laborar i participar amb l’equip de formació continuada amb totes aquelles
accions comercials que es consideri.
CONDICIONS DE TREBALL DEL LLOC CONVOCAT
▪ Contracte indefinit al 50% de jornada amb un període de prova.
▪ Horari habitual de matins amb possibilitats d’algunes tardes segons necessitats,
i cobertura de dissabtes o festius puntuals amb planificació horària amb
antelació. La jornada inclou participació en fires, visites a Escoles/ instituts,
Jornada de portes obertes,…
▪ Incorporació el 10 de febrer de 2020.
▪ Condicions retributives segons conveni col·lectiu de l’EUIT inclòs dins del grup
professional de personal d’administració i serveis.
▪ Dependència de la Cap de l’Àrea de promoció, divulgació i comunicació.

REQUISITS DELS ASPIRANTS
Requisits:
▪ Titulació de Diplomat o Grau en Teràpia Ocupacional
▪ Bon nivell de català: Caldrà demostrar un domini de l’idioma mínim de nivell C
(es podrà requerir la superació d’una prova pràctica).
▪ Coneixement d’Excel i paquet office en general: Es podrà requerir la superació
d’una prova pràctica.
Altres requisits a valorar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Experiència comercial
Capacitat per gestionar l’agenda comercial
Formació continuada en la professió
Habilitats comunicatives
Habilitats per parlar en públic
Capacitat empàtica
Iniciativa
Carnet de conduir B i vehicle propi.

Mèrits a valorar:
Alta estima per la professió de Teràpia Ocupacional, coneixement del context
professional i visió de futur.
Persona metòdica i organitzada amb les tasques pròpies del lloc de treball, dinàmica,
positiva, capacitat per treballar en equip i alta motivació per desenvolupar aquest lloc
de treball.
ADMISSIÓ AL PROCÉS SELECTIU
La sol·licitud d’admissió al procés selectiu es realitzarà mitjançant la presentació d’una
carta de sol·licitud a la que s’acompanyarà currículum vitae, còpia escanejada del DNI i
la documentació acreditativa dels requisits de la present convocatòria i dels mèrits
al·legats.
La sol·licitud es presentarà
higinilopez@euit.fdsll.cat

al

Cap

d’Administració

Sr.

Higini

López,

La sol·licitud d’admissió haurà d’haver-ser rebut no més tard de les 14 hores del dia 30
de gener de 2020.

