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Actualitat

L'Ajuntament obre una nova Borsa de Treball per monitors de
Lleure

Dimecres 24 de març de 2004
L'Ajuntament de Castellar ha obert una nova Borsa de Treball per a monitors i
monitores en activitats de lleure infantil i juvenil per tal de cobrir la demanda de
monitors existent, fruit de la gran quantitat d'activitats d'oci i de lleure que
s'organitzen al municipi. L'Ajuntament podrà disposar de les persones que figurin en
aquesta borsa quan es faci qualsevol activitat de lleure infantil i juvenil, durant l'any.
Aquesta és la segona convocatòria que fa pública l'Ajuntament. L'anterior va
comptar amb les sol·licituds de més de 50 persones inscrites. Per poder formar part
d'aquesta Borsa de Treball cal reunir alguns requisits. Cal ser major d'edat i tenir el
títol de monitor-monitora en el lleure o en l'esport. També cal tenir disponibilitat per
a la realització d'activitats organitzades i un mínim d'experiència. Aquesta Borsa de
Treball pretén oferir més possibilitats laborals no només als castellarencs, sinó
també pels que viuen fora del municipi. El funcionament de la borsa estarà
constituïda per un llistat de participants classificats segons la puntuació obtinguda
en la fase del concurs. Tot i això, també pretén donar oportunitats a aquelles
persones que no tinguin experiència com a monitors. "En casals puntuals, com el
de Setmana Santa, que es requereixen pocs monitors, es donarà feina a
persones amb menys formació i que no tenen tanta experiència. Aquest també
és un dels objectius d'aquesta borsa de treball", ha explicat el Cap de la Unitat
d'Esports de l'Ajuntament de Castellar, Jaume Donat. Totes les persones
interessades en formar part de la Borsa de monitors de lleure hauran de presentar la
sol·licitud, el currículum, una fotocòpia dels títols i mèrits, el DNI i el document de
la Seguretat Social. Les sol·licituds s'han de presentar al Servei d'Atenció al
Ciutadà, (SAC), al passeig Tolrà, número 1, fins a finals del mes d'abril.
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