CRITERIS SELECCIÓ PERSONAL PER EL CAMPAMENT DE LA VICTÒRIA (AJUDANT DE
CUINA)
ÀREA: Instal·lacions
CATEGORIA: Ajudant /a cuina
TIPUS DE CONTRACTE: Substitució per l’excedència d’un treballador
DURADA DEL CONTRACTE: Temps de l’excedència
NÚMERO DE PLACES A COBRIR: 1 (Campament de la Victòria)
1- Presentació d'oferta genèrica d'ocupació al SOIB.
2- Realització d'entrevistes a cadascun dels candidats enviats pel SOIB dirigides a comprovar
les aptituds i els coneixements dels aspirants en relació a les places convocades.
3- Valoració dels candidats al lloc amb la finalitat de comprovar aptituds, nivell de català i
competències dels aspirants.
4- Contractació de les persones seleccionades.
Òrgan de selecció:
L'òrgan encarregat de la selecció estarà format per tres treballadors de l'IB JOVE.
Requisits:
- Tenir la nacionalitat espanyola o alguna d'altra que, de conformitat amb l'article 57 del
EBEP, permeti l'accés a l'ocupació pública com a personal laboral.
- Tenir 18 anys d'edat complerts i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.
- No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol
administració pública, o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats
autònomes; ni trobar-se inhabilitat de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs
públics per resolució judicial, per exercir funcions similars a les que complien , en el cas que
haguessin estat separats, inhabilitats o acomiadats disciplinadament. En el cas
de ser
nacionals d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat
sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos
termes, l'accés a una ocupació pública.
- Tenir capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les
funcions de la categoria laboral en què s'inclou la plaça oferta.
- Estar en possessió de la titulació següent: Català B1 i Cicle format. de grau mitjà en
cuina o tècnic espec. en form. profes. de 1r grau o form. lab equiv. Manipulador
aliments.

Mèrits a valorar (s'adjunta barem de mèrits com a document annex)
-Experiència laboral en instal·lacions juvenils
-Experiència laboral en tasques concretes del lloc de feina que s'ha
-Titulacions relacionades amb el lloc de feina ha ocupar.
-Titulacions acadèmiques superiors a les requerides.
-Coneixements de català .
-Idiomes.(segons lloc de feina a ocupar)
-Formació complementària relacionada amb el lloc de feina

d'ocupar

VALORACIÓ CANDIDATS – AJUDANT/A CUINA
ENTREVISTA PERSONAL (màx. 10% de la puntuació global). Puntuació màxima
1 punt.
El lloc de feina en concret és l’elaboració de menjar sota la direcció del cuiner,
neteja d’aliments, col·locació dels aliments als magatzems, neteja cuina.
MÈRITS A VALORAR (màx. 90% de la puntuació global)
1. Experiència laboral en un lloc igual o de les mateixes característiques ( P=
0,25 per mes complet treballat). Puntuació màxima 5 punts.
2.Titulacions acadèmiques superiors a les requerides. Puntuació màxima 1
punt.
- Cicle formatiu grau superior en cuina o equivalent 0,25 punts
- Diplomatura relacionada en cuina 0,50 punts
- Llicenciatura o grau relacionat en cuina 1 punt
3.Coneixements de català. Puntuació màxima 1 punt ( 0,50 punts nivell B2,
i 1 punt C1).
4.Idiomes. Es valoraran els certificats acreditatius del coneixement de
qualsevol llengua estrangera expedits per escoles oficials d’idiomes o
escoles de l’administració pública . Puntuació màxima 0,20 punts.
B1=0,05 punts. B2 = 0,10 punts, C1 = 0,15 punts i C2= 0,20 punts.
5.Formació complementària relacionada amb el lloc de feina a ocupar, títols
expedits per organismes oficials ( P = 0,0005 per hora). Puntuació màxima
1,80 punts.
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