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SABADELL GENT GRAN CENTRE DE SERVEIS,  

ofereix: 
 

 

Lloc de treball:  

1 GEROCULTOR/A   

Grup professional 4.b) Personal Auxiliar 

Requisits: 

 Titulacions: Atenció a Persones en situació de dependència. (CFPM SC10) 

 

Es valorarà: 

 Currículum vitae.  

 Formació continuada, en atenció les funcions i activitats pròpies del lloc de treball a l’àmbit de 

l’atenció a les persones grans. 

 Experiència professional en el medi assistencial d’atenció a les persones grans.  

 Capacitat d’adaptació, comunicació i de treball en equips multidisciplinaris. 

 Actitud empàtica vers als usuaris, famílies i companys. 

 

S’ofereix: 

Els candidats designats, s'incorporaran immediatament, mitjançant un contracte de substitució fins a la 

resolució definitiva, de conformitat amb la Disposició Addicional Quarta del RDL 32/2021 de 28 de 

desembre de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la 

transformació del mercat de treball. Les condicions laborals, són les contemplades en el vigent conveni 

col·lectiu SISCAT, amb dedicació a temps parcial. 

 

Procés de selecció: 

Les  condicions  generals  d’aquesta  convocatòria  es  regiran  pel  que  recull  el  present  anunci,  i  

amb  els procediments que es contemplen a  bases tipus de convocatòria per ocupació de places 

vigents que es podrà consultar en la pàgina web de l'entitat www.tauli.cat.  

En compliment de la LISMI, el Consorci, contemplarà la reserva per a les persones candidates que 

acreditin una discapacitat igual o superior al 33%, sempre que siguin idònies pel desenvolupament de 

les funcions a cobrir. 

http://www.tauli.cat/
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Informació, inscripció, documentació i termini: 

Les persones interessades podran fer la seva inscripció a l’enllaç 

https://tauli.talentclue.com/es/node/86654578/12623479 on caldrà adjuntar el currículum en format 

PDF i adjuntar com a documents addicionals, els requisits de la convocatòria, així com tota aquella 

documentació que considereu adient per a l’acreditació dels mèrits individuals. Per a consultes en 

relació a aquesta convocatòria, us podeu adreçar a seleccio@tauli.cat indicant el número de referència 

d’aquest anunci.  

 

Data de termini:  Fins a la cobertura de les necessitats  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codi: 8068 
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