CONVOCATÒRIA PER LA COBERTURA DE SUPLÈNCIES DE
SECRETARIA DOCENT

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL
L’EUIT necessita cobrir una plaça de suplent al servei de secretaria docent.
Entre d’altres, i sense caràcter exhaustiu, les tasques principals del lloc de treball
consistiran en:
§

Ocupar-se de la gestió administrativa de la formació de Grau.

§

Donarà suport efectiu al professorat dels cursos i als estudiants.

CONDICIONS DE TREBALL DEL LLOC CONVOCAT
§

Formarà part de l’equip de secretaria docent

§

Contracte de suplències i de baixa maternal.

§

Jornada complerta

§

De 10 a 14 i de 15 a 19

§

Incorporació immediata

§

Condicions retributives segons conveni col·lectiu de l’EUIT inclòs dins del grup
professional B, nivell 3.

REQUISITS DELS ASPIRANTS I FORMA D’ACREDITACIÓ
Requisits mínims:
§

Titulació de grau superior administratiu /secretariat o similar.

§

Bon nivell de català i castellà. Caldrà demostrar un domini de l’idioma català
mínim de nivell C. Es podrà requerir la superació d’una prova pràctica.

§

Domini avançat d’office i plataforma Moodle. Es podrà requerir la superació
d’una prova pràctica.
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Altres requisits:
•

Capacitat de gestió i organització

•

Habilitats comunicatives

•

Capacitat empàtica

Mèrits a valorar:
Persona dinàmica, positiva i amb alta motivació per treballar en equip i aportar millores
al lloc de treball. Es valorarà mitjançant entrevista personal.
Experiència en lloc de treball i en institucions similars a l’EUIT. Caldrà aportar justificació
de les tasques realitzades, nom del lloc de treball desenvolupat, empresa o institució en
la que s’ha desenvolupat i temps de treball.

ADMISSIÓ AL PROCÉS SELECTIU
La sol·licitud d’admissió al procés selectiu es realitzarà mitjançant la presentació d’una
carta de motivació 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 d’admissió haurà d’haver-ser rebut no més tard de les 14 hores del dia 09
d’octubre de 2020.
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