CONTRACTACIÓ D’UN/A AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA PER A L’ÀREA
D’ADMINISTRACIÓ.

Donada la quantitat de volum de treball que està assumint l’àrea administrativa
d’EUPV, se’ns fa necessària la contractació d’un/a auxiliar administratiu/va per
poder fer front a la correcta gestió de l’organització dintre de les possibilitats
econòmiques de les que disposem.
És per això que acordem convocar un concurs per tal d’ocupar un lloc d’auxiliar
administratiu/va
per a la seu d’EUPV, amb les següents característiques:
1.- Perfil: Auxiliar Administratiu/va
2.- Remuneracions: 1200 bruts mensuals. 14 pagues.
3.- Condicions del contracte: 35 hores setmanals en jornada completa.
Indefinit.
Lloc de treball: Seu EUPV (C/Borrull, 25, València).
4.- Requisits:
•

Estar afiliat/da a EUPV en AC.

•

Coneixement de valencià i castellà, oral i escrit.

•

Coneixements informàtics.

•

Coneixement de l’estructura orgànica d’EUPV.

•

Coneixements en gestió i administració.

•

Experiència en treball administratiu.

5.- Selecció del personal:
Es convocarà un procés obert a la militància tal i com determinen els Estatuts
d’EUPV.

Es constituirà un Tribunal de 3 membres. El procés de selecció tindrà dos parts:
una primera d’avaluació dels mèrits que s’han de fer constar als currículums que
s’envien amb la documentació acreditativa adient i una segona on es realitzaran
les proves pràctiques que establisca el Tribunal per a comprovar la capacitat de
les persones que concursen i l’entrevista personal.
El termini de presentació de les sol·licituds per a participar i la presentació dels
currículums és el 5 de juliol de 2022. La presentació de sol·licituds i la
documentació que es vulga adjuntar s'ha d'enviar al correu d'
organitzacio@eupv.org

6.- Criteris de puntuació (màxim 25 punts):
•

Formació reglada per al treball administratiu: fins a 5 punts.

•

Coneixement del valencià: fins a 5 punts.

•

Coneixements informàtics: fins a 5 punts.

•

Experiència en el treball administratiu: fins a 5 punts.

•

Idoneïtat per al lloc de treball (entrevista): fins a 5 punts.

