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CONVOCATÒRIA PER A COBRIR LA 

PLAÇA  DE TÈCNIC/A – CONSERGE 

DE MANTENIMENT DE JUNIORS 

MOVIMENT DIOCESÀ A L’ALBERG 

LA LLAR JUNIORS. 

2 novembre de 2022 
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1. DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL: 
 

 
FUNCIONS GENERALS: 

 

 Control i cura de les instal·lacions de l‘alberg. 

 Control d’accés i servici d’obertura i tancament de La Llar a proveïdors i 

clients.  

 Atenció a visites. 

 Col·laborar en les gestions administratives i tècniques que es necessiten.  

 Preveure les necessitats de manteniment diàries i setmanals. 

 Resoldre, dins del termini i en la forma escaient, les necessitats de 

manteniment per a complir els objectius i que tota activitat dins de La Llar 

es puga desenvolupar amb èxit.  

 Realització de tasques de manteniment puntuals (jardineria, electricitat, 

obra, fontaneria, etc.) per tal de tindre sempre en condicions La Llar.  

 Participació activa en les reunions d’organització i planificació, tant en 

l’oficina com en l’Equip Directiu de La Llar i de Juniors M.D. 

 Col·laborar en aquelles activitats que el responsable sol·licite. 

 Reportar al responsable de forma periòdica els avanços, seguiment i 

manteniment.  

 Col·laborar en la redacció de procediments i instruccions d’ús i de treball 

de La Llar.  

 Altres tasques pròpies del càrrec de manteniment.  

 

PERFIL REQUERIT: 

 

 Educació secundària o FP/Grau en electricitat, fontaneria, jardineria, 

manteniment, etc. 

 Flexibilitat horària de dilluns a diumenge. 

 Experiència prèvia en servici similar d’almenys 6 mesos.  

 

 

COMPETÈNCIES NECESSÀRIES: 

 

 Proactivitat, autonomia, capacitat resolutiva i visió estratègica. 

 Coneixements bàsics d’ofimàtica. 

 Capacitat d’organització i de treball en equip. 

 Capacitat per a gestionar múltiples projectes alhora. 

 Carnet de conduir i cotxe. 
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ES VALORARÀ: 

 

 Coneixement de la realitat associativa juvenil i/o moviments socials. 

 Pertinença o trajectòria en entitats dins de l’Església. 

 Ser menor de 30 anys. 

 Residència propera a la ubicació de la instal·lació. 

 

 

S'OFEREIX: 

 

 Tècnic de Manteniment – Conserge en La Llar Juniors, l’Alberg de 

Juniors Moviment Diocesà. 

 Tipus de contractació: jornada completa (40 h setmanals) presencial, 

entre treball a La Llar (Nàquera) i l’Oficina Diocesana (València).  

 Salari conforme al conveni d'associacions juvenils. 

 Contractació indefinida amb tres mesos de prova. 
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2. FASES DEL PROCÉS: 

 

 

Emplenament del formulari online i presentació de la documentació.  

 

Per   a formalitzar   la   candidatura   és    imprescindible    emplenar   el següent 

FORMULARI, on també s’haurà d’adjuntar el CV i altres documents que es consideren 

rellevants. 

 

Entrevista personal. 

 

Una vegada acabat el termini de recepció de currículums, ens posarem en contacte amb 

les persones seleccionades per a la fase d'entrevista personal i les proves pràctiques. 

La plaça podrà quedar deserta si els candidats no reuneixen les condicions necessàries. 

A més, es confeccionarà una borsa amb una validesa d’un any des de la resolució 

d’aquest procés de selecció per a cobrir el lloc de Tècnic/a de Manteniment – Conserge 

en La Llar Juniors en cas de vacant o similar. 

 

Data prevista d’incorporació: Tan prompte com siga possible. 

Data límit de recepció de currículums: 18 de novembre 2022. 
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