Administratiu/va
Ref.171862 - 08/08/2022 - Manlleu (Barcelona)

Funcions i requisits de la vacant
Empresa dedicada a les arts gràfiques, ubicada a Manlleu, precisa incorporar un/a:

ADMINISTRATIU/VA

Les seves funcions es centraran en la gestió i control documental de normes de qualitat i medi ambient de l?empresa i suport a l?àrea de recursos
humans en la contractació, control d?horari de treballadors, altes i baixes i resolució d?incidències.

Requisits:
Formació mínima en cicle formatiu en administració o formació en Relacions Laborals o similar. Possibilitat de realitzar un contracte laboral en
pràctiques (no haver transcorregut més de 5 anys en la finalització dels estudis), valorable experiència professional en gestió administrativa, qualitat i
recursos humans. Domini del català i castellà, preferiblement anglès.
Carnet de conduir i vehicle propi.

S?ofereix:
-Incorporació immediata
-Jornada completa
-Contracte laboral en pràctiques i conversió a indefinit per jubilació
-Horari de 8 a 13h i de 15 a 18h de dilluns a divendres
-25.000 € bruts anuals (es valorarà formació i experiència aportada) en 14 pagues
-Formació a càrrec de l?empresa

Condicions que ofereix l'empresa
Jornada:

Jornada completa

Horari: De 8 a 13h i de 15 a 18h de dilluns a
divendres
Perspectiva de la feina:
Salari:

Estable

25000

Estudis
És valorable

Cicles Formatius de Grau Superior amb titulació Administració i finances
FP II amb titulació Administratiu i Comercial
Cicles Formatius de Grau Mitjà amb titulació Administració

Idiomes
Català - C1 - Funcional (Imprescindible)
Castellà - C1 - Funcional (Imprescindible)
Anglès - B1 - Intermedi (Valorable)

Professions de la feina
Administratiu/va
Administratiu/va de RRHH

Experiència laboral
És valorable

Valorable experiència professional en gestió administrativa, qualitat i recursos humans.
Nivell d'experiència:

Junior / Auxiliar / Ajudant

Anys d'experiència:

1 any

Carnets
B

Altres requeriments
Vehicle propi

Empresa
Empresa:

PIMEC

Sector:

Serveis en Recursos Humans / consultoria / ETT

Descripció:

Patronal de Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya

