
 
 
 

 

OFERTA LLOC DE TREBALL 

Codi: 2220  

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA VACANT A COBRIR 

LLOC: OFICIAL 1ª JARDINERIA CENTRE ESPECIAL DE TREBALL 

NÚMERO DE VACANTS: 2 

 
CONDICIONS 

CONTRACTE I CONDICIONS: Contracte Temporal / Interinitat a temps complert.  

CATEGORIA: Oficial 1ª  

JORNADA I HORARI: 40 hores setmanals, de dilluns a divendres. Horari de 7:00 a 15:00. 
DATA INCORPORACIÓ:  Juliol 2022 . 

RETRIBUCIÓ: 1.463,07 € bruts mensuals, segons taules salarials del conveni de tallers (codi 

79000805011995). 

 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL I DEPENDÈNCIA 

Realitzar les tasques de jardineria i manteniment de zones verdes i jardins assignats i, organitzar 

i gestionar l’equip de persones amb discapacitat al seu càrrec oferint el recolzament necessari 

per a que aquest pugui desenvolupar la seva activitat professional. 

 
FUNCIONS 

• Organitzar i planificar “in situ” les tasques a realitzar per la brigada de treball.  

• Aprovisionar-se dels equips, eines i materials necessari per a desenvolupar l’activitat 
productiva i mantenir-los en condicions adequades. 

• Tenir coneixement dels diferents tipus de reg i les possibles reparacions i/o millores 
d’aquests. 

• Informar de la realització i assoliment de les tasques assignades a l’equip tècnic de 
Jardineria. Informar de les incidències. 

• Organitzar l’espai de treball en les condicions òptimes per a la correcte execució de les 
tasques i responsabilitzar-se de tot tipus de material al seu càrrec. 

• Conèixer les habilitats i les capacitats dels peons i orientar-los en l’aprenentatge de les 
tasques a realitzar.  

• Vetllar pels hàbits laborals i d’higiene. Evitar al màxim els riscos laborals. Aplicar totes les 
mesures preventives necessàries en funció de la tasca a realitzar. Ser un exemple.   

• Atendre les primeres cures dels usuaris al lloc de treball.  

 

 



 

 
 

 

 

PERFIL SOL·LICITAT 

FORMACIÓ:   

 

• Imprescindible: CFGM jardineria 

• Valorable: Formació com a monitor de Centre Especial de treball, PQPI, 

Escoles Taller o similars amb persones amb discapacitat intel·lectual, CFGS 

Integració social i altra formació relacionada amb el mon de l’educació. 

 

ALTRES: 

 

• Valorable: Carnet d’aplicació de fitosanitaris 

 

COMPETÈNCIES 

• Persona rigorosa en la seva feina. 

• Persona empàtica que li agradi treballar en equip.  

• Amb gran capacitat d'organitzar-se i prioritzar tasques. 

• Capacitat d’adaptació als canvis i imprevistos. 

• Habilitat per gestionar i resoldre problemes. 

 

PROCÉS DE SELECCIÓ 

Les persones interessades han d’enviar un correu electrònic indicant a l’assumpte la referència 

OF 2220 Oficial 1ª Jardineria i a l’atenció d’ en Pere Romano al correu electrònic 

vulltreballar@fundaciomaresme.cat exposant la seva candidatura i adjuntant el currículum 

actualitzat fins el 12 de juliol.  
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