OFERTES FEINES PLANS D’OCUPACIÓ
Entitat: OAL MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ
Adreça: C. Rafel Casanova, 8
08180 Moià
Tf. 93 820 91 34 / 938208535. Horaris d’oficines Dilluns a Divendres de 8 a 15:15h.
Correu electrònic: info@covesdeltoll.ccom
Persona de contacte: Marta Fàbrega Gallaguet. Director-Gerent

Interessats: Enviar currículum al Museu de Moià per mail, correu postal i/o presencialment. Data límit de
recepció 8 de juny de 2011

Nota Important: Aquestes ofertes només són vàlides per persones inscrites al Servei català d’Ocupació,
que al ser Plans d’Ocupació, és l’entitat que al final decideix i valida la contractació.

2 PLACES DE CATALOGACIO DE FONS
-

Tècnic Superior. Llicenciat (historiador, humanitats, història de l'Art, geòleg, paleontòleg o similar).

-

Característiques sou i contracte: contracte laboral a temps parcial de dilluns a divendres de 28 hores
setmanals. Puntualment algun cap de setmana.
Lloc de treball. Museu de Moia. Edifici Can Casanova i Parc Prehistòric de les Coves del Toll

-

Horari: Dilluns a divendres de 8:30 a 14:30h.

-

Tasques: documentar, catalogar , inventariar i informatitzar (museumplus) Fons del Museu de Moià, i
altres Activitats vinculades i pròpies d’un museu, com fer de guia i monitor, entre altres.

-

Durada: 6 mesos. Mitjans de juny a mitjans de desembre 2011

-

Tipus de persona: és indiferent home o dona, i amb minusvalia física o no (sempre que no l'invalidi per
la feina), és indiferent l'edat.

-

Imprescindible: Català escrit i parlat. Domini del programari informàtic Museumplus. Carnet de
conduir i vehicle propi. Estar inscrit a l’atur.

-

Recomanable: Es valorarà experiència demostrada en lloc de treball similar. Títol de Monitor en el lleure.
Es valorarà coneixements de màrqueting, disseny gràfic, TIC i informàtica.

-

SOU: 7037,16€ brut (Sou net mensual 803€, pagues extres incloses).

-

VACANCES: 10 dies laborals a realitzar i pactar amb el museu segons les necessitats del servei
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1 PLAÇA DE EDUCADOR-MONITOR
-

Ajudant no titulat. Nivell d'estudis ESO i/o graduat escolar. Títol de Monitor en el lleure.

-

Característiques sou i contracte: contracte laboral a temps parcial de dilluns a divendres de 28 hores
setmanals. Puntualment algun cap de setmana.

-

Lloc de treball. Museu de Moià. Edifici Can Casanova i Parc Prehistòric de les Coves del Toll

-

Horari: Dilluns a divendres de 8:30 a 14:30h

-

Tasques: guia i monitor d'activitats didàctiques per escolars, i altres Activitats vinculades i pròpies d’un
museu.

-

Durada: 6 mesos. Mitjans de juny a mitjans de desembre 2011

-

Tipus de persona: és indiferent home o dona, i amb minusvalia física o no (sempre que no l'invalidi per
la feina), és indiferent l'edat

-

Imprescindible: Català escrit i parlat. Carnet de conduir i vehicle propi. Estar inscrit a l’atur.

-

Es valorarà: Es valorarà experiència demostrada en lloc de treball similar. Es valorarà coneixements de
màrqueting, disseny gràfic, TIC i informàtica.

-

SOU: 7037,16€ brut (Sou net mensual 803€, pagues extres incloses). Sou fixat per la pròpia subvenció
de la Generalitat de Catalunya.

-

VACANCES: 10 dies laborals a realitzar i pactar amb el museu segons les necessitats del servei

1 PLAÇA MANTENIMENT COVES DEL TOLL
-

Ajudant no titulat. Nivell d'estudis ESO i/o graduat escolar.

-

Característiques sou i contracte: contracte laboral a temps parcial de dilluns a divendres de 28 hores
setmanals. Puntualment algun cap de setmana.

-

Lloc de treball. Parc Prehistòric de les Coves del Toll (preferentment) i Museu de Moià. Edifici Can
Casanova (Esporàdicament)

-

Horari: Dilluns a divendres de 8:00 a 13:00h i dues tardes una de 15 a 18h i l’altre de 15 a 17h (les
tardes es poden pactar)

-

Tasques: tasques de manteniment dels equipaments (petites reparacions, neteja de bosc, recollida
d'escombraries, tasques diverses) i altres Activitats vinculades i pròpies d’un museu, com fer de guia i
monitor, entre altres.

-

Durada: 6 mesos. Mitjans de juny a mitjans de desembre 2011

-

Tipus de persona: és preferible home, amb minusvalia física o no (sempre que no l'invalidi per la feina),
és indiferent l'edat

-

Imprescindible: Català escrit i parlat. Carnet de conduir i vehicle propi. Estar inscrit a l’atur.
També es valorarà experiència demostrada en lloc de treball similar.

-

SOU: 7037,16€ brut (Sou net mensual 803€, pagues extres incloses). Sou fixat per la pròpia subvenció
de la Generalitat de Catalunya.

-

VACANCES: 10 dies laborals a realitzar i pactar amb el museu segons les necessitats del servei.
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