LA SOCIETAT MUNICIPAL DE SERVEIS FUNERARIS DE TERRASSA, SAU

Necessita urgentment procedir a la contractació temporal de 2 Funeraris/es
Referència 2015-001

Tasques a realitzar:

Preparació de fèretre, difunts i presentació en sales vetlla i/o trasllat
Comprovar bon estat de vehicles, accessoris, aparells, i maquinaria petita
Control objectes personal dels difunts.
Xofer i ajudant en cerimònies
Recepció i trasllat de difunts
Control d’estocs per compres.
Manteniment d’equips, vehicles, maquinaria petita e instal·lacions (bàsic)
Neteja I desinfecció neveres sala tanatopraxia
Reparar, folrar fèretres i fer coixins

REQUISITS

Estar en possessió del títol Graduat escolar/o Graduat Secundaria
Experiència mínima de 2 anys en tasques similars
Carnet de conduir tipus B

ES VALORARÀ
• Coneixements a nivell informàtica usuari, tanatoestètica i manteniment en general.

TIPUS DE CONTRACTE:

- 2 contractes laborals temporals de 4 mesos al 55% de jornada ordinària de 1826
hores anuals distribuïdes segons les necessitats del servei.
- Remuneració segons conveni col·lectiu de treball d’empreses de serveis funeraris i
de gestió de cementiris de la província de Barcelona.

- Procediment de selecció per ambdues places:

Valoració dels currículums ( es valorarà exclusivament la documentació degudament
acreditada i amb informes de vida laboral) i, si s’escau, la realització de proves i/o
entrevistes.
Tanmateix a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter
temporal, es crearà una bossa de treball amb els/les candidats/tes que hagin superat
el procés però no hagin estat proposats/des per a ocupar els llocs vacants.

Presentació de candidatures:

Cal presentar sol·licitud, currículum i documents a la Societat Municipal de Serveis
Funeraris de Terrassa, SAU Ctra. de Montcada, 789, 08227 Terrassa, fins al 22 de
maig de 2015 (inclòs) de 9 a 13 i de 15 a 18 hores, de dilluns a divendres.
També

es

podrà

presentar

per

correu

electrònic

a

l’adreça:

seleccio@funerariaterrassa.cat, fins el dia 22 de maig a les 18 hores, en que es
tancarà la recepció de sol·licituds.

Terrassa, 16 de maig de 2015
Les dades personals del currículum s’incorporaran als fitxers de la SMSFT per a la realització del procés de selecció.
Aquestes dades es tractaran amb la deguda confidencialitat seguint allò preceptuat a la Ley Orgánica de Protección
de Datos Personales i la regulació que la desenvolupa. En qualsevol moment podran exercir els seus drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició sol·licitant-ho a les oficines de la SMSFT

