
 
 

 

 

FULL D’OFERTA LABORAL 

OFERTA LABORAL: Auxiliar Administratiu/va 

Descripció de 
l’organització/ 
empresa 

Entitat dedicada a la protecció dels animals, ubicada a 
Granollers.  

 

Descripció del lloc de 
feina 

Les tasques a realitzar són:  
- Atenció telefònica i visites el centre 
- Gestió correus electrònics 
- Gestió i entrada d’animals al registre informàtic 
- Facturació i llibre de caixa 
- Gestió administrativa de les adopcions 

 
 

 

PERFIL COMPETENCIAL  

BÀSIQUES/TÈCNIQUES TRANSVERSALS 

Coneixements del paquet 
office.  

 

Orientació al client.  
Compromís amb l’organització.  
Disponibilitat per l’aprenentatge.  
Organització i gust per l’ordre i la qualitat.  
Autonomia i Iniciativa.  
Que li agradin els animals.  

 

 

REQUERIMENTS:  

Requisits del programa: De 18 a 29 anys, que puguin inscriure’s a Garantia Juvenil 

Formació reglada:  ESO, CFGM o Batxillerat  
 

Formació 
complementària: 

Durant el contracte caldrà realitzar formació vinculada al lloc de 
treball.  

 

Idiomes:  Català i Castellà 

Experiència: Preferible experiència com auxiliar administrativa.  
 

Permís de conduir: si 

 

CONDICIONS:  

Tipus de contracte: Contractació a temps parcial durant 6 mesos 

Horari / jornada: 30 hores de 15 a 20h i un cap de setmana altern de 9 a 14h 

Salari / pagues: 500-600€ Aprox. 

 

Telèfon contacte: 93 867 41 75 – orientaciolaboral@santceloni.cat   
“Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri d’Ocupació i 
Seguretat, d’acord amb el Programa “Fem Ocupació per Joves”, regulat per l’Ordre EMO/256/2015, 
modificada per l’Ordre TSF/212/2016, de 29 de juliol, i la Resolució TSF/1910/2016, de 29 de juliol”. 
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FULL D’OFERTA LABORAL 

OFERTA LABORAL: Peó de neteja 

Descripció de 
l’organització/ 
empresa 

Entitat dedicada a la protecció dels animals, ubicada a Granollers. 

Descripció del lloc de 
feina 

Les tasques a realitzar són: 

Manteniment i neteja de gàbies i pati de gossos.  

Mantenir amb ordre el material i el menjar pels animals 

Manteniment i neteja de les gateres i la zona de gats.  

 

PERFIL COMPETENCIAL  

BÀSIQUES/TÈCNIQUES TRANSVERSALS 

 Compromís amb la organització 

Flexibilitat i gestió del canvi 

Orientació a l’assoliment 

Planificació i organització 

Preocupació per l’ordre i la qualitat 

Autonomia i iniciativa 

Que li agradin els animals 

 

REQUERIMENTS:  

Requisits del programa: De 18 a 29 anys, que puguin inscriure’s a Garantia Juvenil 

Formació reglada: ESO , CF Grau Mig o Batxillerat 

Idiomes: Català i Castellà 

Experiència: Experiència amb neteja 

Permís de conduir: Si 

Vehicle propi: Recomanable 

 

CONDICIONS:  

Tipus de contracte: Contractació a temps parcial de 6 mesos 

Horari / jornada: 30 hores de 9 a 14h i un cap de setmana altern de 9 a 14h 

Salari / pagues: 500-600€ aprox. 

 

Telèfon contacte: 93 867 41 75 – orientaciolaboral@santceloni.cat  

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri d’Ocupació i 
Seguretat, d’acord amb el Programa “Fem Ocupació per Joves”, regulat per l’Ordre EMO/256/2015, 
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modificada per l’Ordre TSF/212/2016, de 29 de juliol, i la Resolució TSF/1910/2016, de 29 de juliol”. 

 


