Tecnic Laboral - 30/33000€ (Maresme Nord)
Ref.175874 - 04/10/2022 - Comarca Maresme

Descripció de l'oferta
Assessoria ubicada a la zona del maresme Nord necessita un/a Tècnic Laboral. Feina estable. Assessoria amb llarga trajectòria.

Funcions i requisits de la vacant
Les funcions van des de la gestió fins l'assessorament a clients en matèria laboral.

- Tramitació d'altes i baixes del personal a la Seguretat Social
- Contractacions, pròrrogues i finalitzacions de contractes dels treballadors/es
- Gestió de nòmines i entrada d'incidències al programa
- Etc

Treballarà amb SEPE, SAGE, SISTEMA RED, SILTRA...

Condicions que ofereix l'empresa
Jornada:

Jornada completa

Horari: Horari de dilluns a divendres 9'00 a
18'00h (1h per dinar) (es pot escollir
també fins 18'30 amb 1'30 per dinar). 1
Divendres tarda festiu al mes
Perspectiva de la feina:

-estable-

Previsió d'incorporació:

+ d'un mes

Salari:

30/33000€ bruts anuals

El salari es negociable
El salari és negociable segons els valors aportats
Altres dades a destacar: Interessats/ades adjunteu un cv que estigui al dia i contesta les preguntes formulades
Incorporació prevista a partir de setembre
El lloc de treball és per cobrir una jubilació

Estudis
És valorable

Cicles Formatius de Grau Superior amb titulació Administració
Cicles Formatius de Grau Mitjà amb titulació Administració
FP II amb titulació Administratiu i Comercial
Grau amb titulació Relacions Laborals
Llicenciat amb titulació Ciències del Treball
Diplomatura amb titulació Rel. Laborals/Graduat Social

Idiomes
Català - C1 - Funcional (Imprescindible)
Castellà - C1 - Funcional (Imprescindible)

Professions de la feina
Administratiu/va laboral
Assessor/a laboral
Diplomat/da en relacions laborals

Experiència laboral
És imprescindible

Busquem una persona amb experiència en departament laboral
Nivell d'experiència:

Tècnic / Especialista

Anys d'experiència:

3 anys

Carnets
B
El vehicle propi es valorable

Altres requeriments
residència preferent Maresme Nord o Selva Maritima

Empresa
Empresa:

GRUP ORGANIGRAMA

Sector:

Serveis en Recursos Humans / consultoria / ETT

Descripció:

Organigrama SL: recursos humans, selecció de personal, formació empresarial, psicologia industrial.

