
 

OFERTA DE FEINA: TÈCNIC/A PER GESTIONAR I COORDINAR EL PROGRAMA 
L’OCUPACIÓ A LA INDUSTRIA LOCAL AL VALLÈS ORIENTAL 2018-2020 

 
Des del Consell Comarcal del Vallès Oriental busquem un tècnic/a per gestionar i coordinar el 
programa L’Ocupació a la Indústria Local al Vallès Oriental, adscrit a l’Àrea de Desenvolupament 
Local. 
 
TASQUES: 
 

 Gestionar el programa per promoure l’ocupació a la Indústria Local. 

 Redactar memòries i obtenir indicadors dels resultats, i tramitar la justificació i elaborar 
els informes pertinents. 

 Prospecció i intermediació laboral; gestionar les ofertes de treball coordinadament amb 
els serveis locals d’ocupació dels ajuntaments participants i de les associacions 
empresarials. 

 Gestió de la formació dels participants al programa. 

 Fomentar i mantenir la xarxa d’agents participants i/o implicats al programa (ajuntaments, 
sindicats, patronals, empreses...) 

 Dissenyar, executar i avaluar les accions pertinents d’acord amb les línies d’actuació 
definides pel programa. 

 Participar en el control, el seguiment, l’execució i l’avaluació del programa. Cooperar amb 
les empreses, sindicats, patronals i ajuntaments que participen en el projecte. 

 
S’OFEREIX: 

 

 Contracte laboral temporal fins el 30 d’abril de 2020, condicionat a la Resolució de la 
Diputació. 

 Jornada completa de 37,5 hores setmanals, de dilluns a divendres en horari de matins 
amb una tarda la setmana. 

 Flexibilitat d’entrada al lloc de treball per conciliar la vida familiar, laboral i personal. 

 Retribució aproximada de 2.179,29 euros bruts mensuals. 
 
REQUISITS: 

 

 Disponibilitat d’incorporació immediata. 

 Formació universitària preferiblement en econòmiques, ciències polítiques, sociologia, 
geografia, psicologia, o altres de naturalesa anàloga i amb coneixements en planificació 
estratègica, gestió i control de projectes i de polítiques actives d’ocupació i 
desenvolupament local. 

 Experiència en la prospecció d’empreses i la definició d’itineraris formatius i d’inserció. 

 Coneixements sobre els governs locals i el funcionament de les administracions 
públiques. 

 Nivell C de català. 
 
Interessats envieu el CV amb el número d’oferta X2018002025, a la següent adreça de correu 

electrònic:  

piv@vallesoriental.cat                                                  Termini fins l’11 d’abril de 2018 

mailto:piv@vallesoriental.cat

