EDICTE

Per acord de la Junta de Govern del 14 de maig de 2015, es vol procedir a la
contractació de quatre (4) agents de l’administració de caràcter eventual per al
Departament d’Agricultura per als mesos de juliol i (4) agents de l’administració de
caràcter eventual pel mes d’agost.
Els requisits per accedir al lloc de treball són els següents :
* Tenir 16 o 17 anys a la data d’inici del contracte
* Nacionalitat preferentment andorrana
* Domini de la llengua catalana
* Resident a la parròquia d’Ordino
* Capacitat de treball en equip
Les persones interessades en aquesta plaça han d’adreçar una sol·licitud al
Departament de Gestió i Desenvolupament Humà, acompanyada d’un currículum
vitae, dels documents acreditatius corresponents, del certificat mèdic oficial, còpia
del passaport i/o permís de treball, abans de les 15 hores del dia 11 de juny de
2015.
El lloc de treball s’inclou dins de la categoria d’Agent de l’administració de
caràcter eventual, de conformitat amb el que preveu l’article 6 de l’Ordinació de la
Funció Pública.
Així mateix, es pot consultar el plec de bases a l’adreça www.ordino.ad, o bé
trucant al Departament de Gestió i Desenvolupament Humà.
Tot el que es fa públic per a coneixement general.
Ordino, 15 de maig de 2015

Consol Naudi Baixench
Cònsol menor

La Placeta 1 · AD300 Ordino · Principat d’Andorra
Tel. 878100 · Fax 878143 · A/e comu@ordino.ad

PLEC DE BASES
LLOC: EVENTUAL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA
Categoria : Eventual
Grup: C
Salari: 16 anys: 511,33€/bruts mensuals
17 anys: 541,67 €/bruts mensuals
Horari: de 8’00 a 13’00 de dilluns a divendres
Durada contracte : 1 mes
Requisits:
Les condicions que es tindran en compte per a l’atribució de la plaça són les
següents :
* Tenir 16 o 17 anys a la data d’inici del contracte
* Nacionalitat preferentment andorrana
* Domini de la llengua catalana
* Resident a la parròquia d’Ordino
* Capacitat de treball en equip
Es faran proves de selecció en una data a determinar, valorant els
coneixements de la Parròquia.
Funcions :
- Realitzar tasques de neteja de boscos i camins
- Donar suport als agents de medi ambient en tasques concretes
- Altres tasques de similar naturalesa

