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SELECCIONEM :
Es busquen professionals per la realització de les activitats infantils d’estiu : casals (Piscijocs) i cursets infantils d’estiu.
Les seves funcions principals seran la dinamització de les activitats infantils d’estiu (casal esportiu i cursets infantils ) que consistiran en
l’acollida dels infants i atenció directe d’aquests, preparació del material per les activitats, dinamització i realització d’activitats aquàtiques
diverses, petits tallers i animació de jocs, etc.
Formació mínima requerida : Preferentment Cicles formatius en l’àmbit esportiu o, bé la titulació de monitoratge d’educació en el lleure,
caldrà inscripció al ROPE (Registre Professional de l’Esport).
Imprescindible bones habilitats comunicatives , facilitat de tracte amb la gent i domini del català. Molt valorable l’experiència
realitzant tasques similars d’atenció al infants, ja sigui professionalment o en modalitat de pràctiques .
L’activitat s’iniciarà entre el 22 i el 27 de juny i finalitzarà a finals de juliol : les activitats es realitzaran a les instal·lacions de Manresa i altres
zones de lleure properes . L’horari serà de matins de dilluns a divendres però en cas de cursets infantils també tardes.
Interessats enviar cv a info@aiguesmanresa.cat - referència 102022 - monitoratge fins a 8 de maig de 2022.
Es realitzarà entrevista personal un cop finalitzat el termini per presentar candidatures. Caldrà provar experiència i titulacions detallades
en el CV.

T’informem que segons el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i de la LO 3/2019, de 5 de
desembre, Aigües de Manresa serà el responsable del tractament de dades personals facilitades. Aquest tractament, legitimat pel consentiment exprés prestat per l’enviament del
currículum, té per finalitat la gestió administrativa dels processos de selecció de personal. Les dades no es cediran a tercers, excepte per a la realització de proves complementàries de
suport al procés de selecció. Les dades seran destruïdes un cop finalitzat el procés de selecció. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al
tractament de les vostres dades personals, i a la portabilitat de les mateixes davant la seu d’Aigües de Manresa, SA, a la Plana de l’Om, 6,m 3r-3a de Manresa, al telèfon 93 872 55 22 o per
correu electrònic a dpd@aiguesmanresa.cat aportant còpia del vostre document d’identitat
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