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La Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA necessita contractar un/una:

Cap de Secció Tècnica i Centre de Formació

Funcions:

1. Organitzar i dirigir la Secció Tècnica de la Societat de Comunicació de Terrassa.
2. Configurar a nivell tècnic, controlant l’emissió, la Televisió de Terrassa i La Ràdio Municipal.
3. Controlar i revisar material tècnic dels mitjans de la Societat Municipal de Comunicació de Terrassa i

del Cinema Catalunya.
4. Fer propostes d’inversió en relació al material tècnic, i pressupostar treballs de la Societat.
5. Vetllar per la consecució dels objectius establerts per la direcció.
6. Complir les normes i ordres rebudes en matèria de prevenció de riscos laborals així com en matèria de

protecció de dades personals.
7. Dissenyar, i proposar cursos de formació per al personal tècnic de la Societat Municipal de

Comunicació de Terrassa.
8. I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Requeriments:

Totes les persones que es presentin han d’estar en situació d’atur, prèviament inscrites al Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandants d’ocupació i que no cotitzin a cap dels règims de la
Seguretat Social.

Titulació d'Enginyeria Tècnica en qualsevol de les especialitats de Telecomunicacions, Electrònica , o
Informàtica, o Grau en qualsevol de les especialitats de Telecomunicacions, Electrònica, o informàtica.

Contractació i procés de selecció

S’ofereix Contracte de treball laboral temporal per cobrir jubilació parcial, contracte de relleu 75% del total
d’hores per un termini de 4 anys., amb un sou brut  de 34.366,65€

Data límit de presentació:  19 de novembre de 2018

Les persones interessades poden tramitar la seva sol·licitud:

S’hauran de presentar per Internet, a través de la Seu Electrònica municipal
https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/contractacions-temporals#Comunic
 mitjançant formulari específic a tal efecte, signat electrònicament amb certificat digital. En cas de no disposar
de certificat digital, es pot obtenir identificació i signatura electrònica a través de l’idCAT Mòbil
(http://www.idcatmobil.cat). Aquest sistema permet donar-se d’alta de forma immediata.
En cas de no tenir mitjans electrònics per fer la tramitació, es podran presentar les instàncies a qualsevol de
les oficines de registre municipals.


