PERFIL DEL COORDINADOR/A DEL GRUP MUNICIPAL
La Coordinació del grup municipal és un lloc de feina d’especial confiança. A
continuació es detallen les bases per al procés de selecció:
REQUISITS:
1. Titulació universitària o CF de grau superior.
2. Català nivell B2 o compromís d’adquirir-lo en un termini de 6 mesos (o en la
convocatòria més propera posterior a aquests) després de la seva incorporació al lloc de
feina.
ES CONSIDERARAN MÈRITS
A. Haver cursat un Màster o un postgrau d’especialització en el camp de les
administracions públiques o similars.
B. Formació especialitzada: educació emocional, mediació i resolució de
conflictes, lideratge o altres competències i habilitats vinculades amb el treball
en equip.
C. Coneixements i/o experiència laboral en administracions públiques.
D. Experiència en la gestió d’equips en l’àmbit polític.
PROCÉS DE SELECCIÓ
Primera fase del procés de selecció (valoració de CV’s):
Es realitzarà una primera selecció en base a la documentació presentada per part d’un
comitè. Els/les candidats/des hauran de presentar documentació acreditativa de tots els
requisits i mèrits perquè la comissió els pugui avaluar en base a criteris objectius.

Segona fase del procés de selecció (entrevista):
Un cop seleccionades les persones candidates que passin a la segona fase, rebran
informació per correu electrònic i per telèfon, per concretar el dia i hora de l’entrevista.
Rebent, els no seleccionats, comunicació per correu electrònic.
A l’entrevista es realitzaran preguntes entorn casos teòrics i/o pràctics, competències i
habilitats de la persona entrevistada, així com consultes sobre la documentació aportada
i experiència laboral. Aquesta segona selecció, al tractar-se d’un càrrec de confiança,
dependrà de criteris subjectius per consens dels integrants de la comissió.

Un cop fetes totes les entrevistes, es comunicarà la decisió final a la persona
seleccionada per correu, rebent els altres correu electrònic.
TERMINIS:
1. presentació de currículums del 17/10/2017 al 31/10/2017
2. Fase entrevistes del 06/11/2017 al 10/11/2017
3. Publicació nom persona seleccionada del 13/11/2017 al 16/11/2017

Durada del contracte fins a final de legislatura com a màxim.

Envia el CV a la següent direcció: cvsompalma@gmail.com amb l’assumpte
“COORDINADOR DEL GRUP MUNICIPAL”

