L'Institut Municipal d’Esports i Lleure de l'Ajuntament d'Olot, convoca un lloc de treball per
assumir la coordinació de la campanya Estiu Riu Esportiu 2019.
La contractació es farà en règim general de la Seguretat Social.
Les tasques a desenvolupar són:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinació amb l’IME i amb els Clubs col·laboradors de la campanya
Elaborar la proposta econòmica de tota la campanya.
Fer el buidatge, valoració i tria dels monitors.
Preparar i revisar els dossiers dels monitors.
Fer la proposta de contractació dels monitors: Sous, categoria, període de treball,...
amb coordinació amb el departament de Recursos Humans de l’Ajuntament.
Reunions abans, durant i després de les activitats amb tot el monitoratge.
Notificar a la Generalitat les activitats a realitzar.
Preparar informació i reunions amb les famílies
Fer reserves d’espais pel desenvolupament del programa.
Seguiment i control pressupostari.
Supervisar i mediar durant la realització de les activitats dels possibles problemes
que sorgeixin.
Control de becats.
Confecció de la memòria de l’estiu 2019 i realitzar noves propostes per programa
del 2020.

Dades de la contractació:
•
•
•
•
•

Període: 6 de maig a l’11 d’octubre del 2019
Jornada: Completa, 36,25 hores setmanals amb horari a distribuir segons
necessitats
Categoria: C1
Titulació mínima per presentar-se: Cicle Formatiu de Grau Superior amb Animació
d’activitats Físiques i Esportives.
Estar col·legiat al COPLEFC o registrat a les professions de l’esport (ROPE).

Criteris de valoració:
•
•
•

Titulació exigida: 1 a 20 punts
Experiència: Valoració per experiències anteriors en el marc de l’Estiu Riu Esportiu
que organitza l’IMELO: Fina a un màxim de 20 punts.
Experiència laboral en feines similars realitzades en els darrers 5 anys: Fins a un
màxim de 10 punts.

•

Titulacions Esportives relacionades amb la conducció de grups: Fins a un màxim
de 10 punts.

•
(*) En cas d’estimar-ho necessari, es podrà realitzar una entrevista personal.
Els/les interessats/des poden adreçar-se en horari d’oficina a la seu de l’IMELLO, o bé
enviar un email a l’adreça esports@olot.cat, adjuntant un currículum amb fotografia i el
document acreditatiu de la titulació.

Els terminis per poder-se presentar són:

Del 29 d’abril al 2 de maig
de 2019 a les 14:00
Més informació a l’IMELLO, AV/ República Argentina, 8 d'Olot, telèfon 972 / 26 64 61,
Horaris: de dilluns a divendres de 8 h. a 14 h.

