
JUS14513 Subaltern/a, E10, a la Direcció de Serveis del Departament de Justícia (02.07.13)

La Direcció de Serveis del Departament de Justícia necessita cobrir un lloc de treball
reservat de subaltern/a, E-10, als Serveis Centrals.

REF: JUS/145/2013

 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

NOM DEL LLOC:                  subaltern/a
                                              (amb complement d’atenció al públic)
GRUP:                                   E-10
HORARI:                               normal
UNITAT DIRECTIVA:           Direcció de Serveis
LOCALITAT:                         Barcelona
CENTRE DE TREBALL:         c. Aragó, 332

 

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

Personal amb vinculació de funcionari/ària de carrera del cos subaltern de la Generalitat de Catalunya,
en servei actiu en aquest cos.

 

FUNCIONS

Cobertura de la recepció principal de l'edifici.
Recepció de les visites amb la introducció de les dades personals a l'aplicatiu de registre de visites del
Departament.
L'atenció telefònica (el lloc està dotat amb una de les línies d'emergència del Departament).
La recepció de paqueteria i documentació de correus amb el seu corresponent registre al llibre de
control.
L'avís a les secretàries de direcció de l'arribada de visites concertades.
Totes aquelles susceptibles de ser encarregades pel seu superior immediat d'acord amb el seu cos.

 

ASPECTES A VALORAR

Experiència prèvia en atenció al públic
Coneixements bàsics del programa de Microsoft Office 

 

FORMA D’OCUPACIÓ



Comissió de serveis

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

Les sol·licituds es resoldran a partir de l’estudi del currículum, i un cop valorat aquest, els participants
podran ser convocats a una entrevista i/o realització d’una prova.
En cas de requeriment caldrà disposar dels originals de les certificacions acreditatives de la formació i
experiència laboral esmentades al currículum.
Els candidats/es presentats/des podran ser exclosos/es en funció dels resultats d’aquest procediment de
selecció.

 

PARTICIPACIÓ

Per qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar a la Unitat de Selecció de Personal del Departament
de Justícia (telèfon 93 316 42 71).
Les persones interessades que reuneixin els requisits establerts poden trametre el seu currículum amb
fotografia a la següent adreça electrònica: selecciopersonal.dj@gencat.cat fins al dia 12 de juliol de
2013, inclòs.

 

Cal especificar a l’assumpte del correu: Ref. JUS/145/2013 i NOM I COGNOMS.
Per tal d’agilitar la gestió del gran volum de CV, és imprescindible que en el text

del correu feu constar en aquest ordre: NIF, COGNOMS, NOM, TELÈFONS DE
CONTACTE I CORREU ELECTRÒNIC.


