OFERTA DE LLOC DE TREBALL
PROMOCIO INTERNA:
LLOC DE TREBALL:
Denominació:
Servei/Departament:
Nº Places:

X

SELECCIO EXTERNA:

X

Monitor Més Lluny
Més Lluny Manacor
1

CONDICIONS CONTRACTUALS:
Tipus de Contracte:
Obra i Servei
Duració del contracte:
6 mesos amb possibilitat de prórroga
Jornada Habitual:
17,5 hores setmanals.
Dilluns, dimarts i dimecres de 8-15h i divendres de 10-12:30h
Remuneració:
598,92€/b/m 14 pagues (Conveni Estatal Accio i Intervenció Social)
Centre de treball:
IReS Manacor C/Miquel Porcel Pedagog, 24 baixos
FUNCIONS/ COMPETÈNCIES:
Impartir coneixements, habilitats i treballar les competències de l’àrea tècnica del perfil professional i de la
impartició dels mòduls de cuina, auxiliar de cambrer i pastisseria més la gestió de les pràctiques a les
empreses que realitzin els alumnes dins el projecte formatiu.
- Control del full d'assistència diària dels alumnes. Registre de puntualitat i comptabilització d'hores pel
pagament de beques.
- Creació, impartició i revisió dels mòduls tècnic, cuina, auxiliar de cambrers i pastisseria.
- Programació de sortides tècniques. Comunicació al Consell de Mallorca.
- Tutories tècniques.
- Elaboració i manteniment dels sistemes de registre de la part tècnica.
- Supervisió de pràctiques al taller.
- Creació i manteniment d'una xarxa d'empreses col·laboradores.
- Contactes amb empreses col·laboradores per a l'elaboració de les pràctiques, visites formatives i
possibles ofertes de treball.
- Modificacions del projecte (de caire puntual i concret) relatives a aspectes tècnics.
- Supervisió i tutela de les pràctiques a les empreses.
- Control dels productes i eines del magatzem. Elaboració d'un inventari i manteniment.
- Control i subministrament de material d'oficina.
- Control del pagament de beques, juntament amb l’educadora.
- Elaboració de la memòria final (part tècnica).
- Coordinació i reunions amb l'equip.
- Elaboració, juntament amb l’educadora, de l'informe mensual i presentació al Consell de Mallorca

REQUISITS:
Lloc de Residència habitual:
Titulació:
Formació específica:

Manacor
Grau Mig en Hostelería i Restauració
Restauració
Pastisseria
Auxiliar de cambrer
Formació de formadors

Experiència ( tipus i temps)

Docent de cursos formatius en hosteleria i restauració.
Experiència en sector hosteleria i restauració

Carnet de conduir:
Vehicle:
IDIOMES:
OFIMÀTICA :
Aspectes actitudinals i/o habilitats

B1
Castellà, català
Sistema operatiu Windows, Office 2016, Internet
Capacitat d'organització, iniciativa, orientació als usuaris,
comunicació. Treball en equip.

ASPECTES CONCRETS A VALORAR:

DATA LIMIT DE PRESENTACIÓ DE C.V.

13/04/2018

posteriorment a la data indicada no s' admetran més CV per aquest procès de selecció

Persona de contacte i càrrec
e-mail de contacte:

Ariadna Antequera (Responsable Area Persones)
persones@fundacioires.org
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