Convocatòria

Selecció de personal de temporada d’hivern/estiu per les
explotacions de Turisme i Muntanya
FGC inicia un procés de selecció per tenir una “bossa de candidats” per la cobertura de necessitats
conjunturals de caràcter temporal, derivades de situacions urgents i inajornables que es generin a les
explotacions de muntanya. Aquestes necessitats oscil·len en funció de la climatologia, la demanda de
visitants, l’organització d’esdeveniments o altres circumstàncies.
Aquesta convocatòria és per cobrir possibles necessitats a les estacions d’esquí de Vall de Núria, La
Molina i Espot i Port Ainé de les següents especialitats:
-

Personal de remuntadors
Personal de màquines trepitjaneu
Personal de pistes
Personal de manteniment
Personal de neu artificial
Personal altres serveis

Requeriments
Es valorarà
Requeriments generals

. Edat a partir de 18 anys
. Català i castellà
. Formació de base: Mòdul
professional de grau mitjà o
similar
. Formació o experiència en
atenció al client

Especialitat
Remuntadors
Màquines trepitjaneu
Pistes

Titulació complementària

Altra
formació

ACEM Remuntadors
ACEM Màquines trepitjaneu
ACEM Píster
Suport vital bàsic

Manteniment

Mecànica, electricitat, altres

Neu artificial

Electricitat, altres

Altres serveis

Atenció al client

Prevenció
de riscos
laborals

S’ofereix


Contractacions temporals, segons les necessitats de personal temporal d’hivern o estiu, amb
possibilitat d’ocupar futures vacants de personal fix-discontinu que es puguin produir i sempre a
mesura que ho permeti la taxa de reposició d’efectius legalment establerta.

Procés de selecció


Fase 0: Fase prèvia
En aquesta fase es realitzarà la comprovació dels requeriments exigits per poder ser admès a la
convocatòria.



Fase 1: Proves preselectives
Etapa 1: Proves presencials
Les proves que es realitzaran en aquesta fase, tindran caràcter eliminatori, consistiran en les proves
següents:
- Psicotècniques.
- Comprensió oral i escrita de català i castellà.

La puntuació màxima d’aquest bloc de proves serà de 60 punts (60% de la puntuació màxima). Per
superar aquesta etapa, els candidats hauran d’obtenir una puntuació de 30 punts en el conjunt de les
proves d’aquesta etapa.
Etapa 2: Valoració de mèrits
En aquesta fase es valorarà l’experiència professional en llocs de treball similars al de cada
especialitat a la que s’opta, preferentment en el grup FGC i la formació específica de cada
especialitat, per aquells candidats que hagin superat l’etapa anterior, és a dir, hagin obtingut com a
mínim 30 punts (50% de la puntuació d’aquella fase).
La puntuació màxima d’aquest bloc serà de 40 punts (40% de la puntuació global màxima).
Els factors a valorar, seran els següents:
- Experiència professional en llocs de treball similars a l’ofertat, preferentment a l’estació que
opta, i grup FGC.
- Titulacions o cursos específics relacionats amb l’especialitat a la que s’opta.


Fase 2: Proves selectives
Aquestes proves les realitzaran tots els candidats que hagin superat la Fase 1- proves preselectives.
En aquesta fase, es realitzaran les proves següents que es valoraran amb la qualificació d’APTE o
NO APTE:
-

Entrevista personal.
Examen psicofísic segons el procediment homologat de FGC.

Accés a vacants
L’ordre d’accés a les vacants, per cada especialitat, es confeccionarà d’acord amb els resultats de les
proves i els anys d’experiència en llocs similars.

Participació
Presentació del currículum: Les persones que hi estiguin interessades i compleixin amb els requisits
establerts, hauran d’inscriure’s expressament en la convocatòria que està disponible a la web d’FGC:
www.fgc.cat en l’apartat “Informació corporativa/treballa a FGC/ Convocatòries”.
En el formulari d’inscripció, dins l’apartat observacions de FORMACIÓ ACADÈMICA haurà
d’especificar la formació complementària relacionada amb l’especialitat, per exemple: formació
ACEM REMUNTADORS:

En el formulari d’inscripció, dins l’apartat observacions d’ EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL haurà
d’indicar l’ESPECIALITAT/S a la que s’opta, així com l’ESTACIÓ D’ESQUÍ a la que s’opta, per
exemple: REMUNTADORS – ESPOT I PORT AINÉ:

Termini de presentació fins el 6 de març de 2017

