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 Lloc de treball: brigada municipal del municipi de residència

 Formació mínima exigida: ESO, EGB, certificat d'estudis primaris

 Tasques de paleteria
la brigada municipal

 Es requereix persona treballadora i dinàmica, capaç de 
desenvolupar-se bé en tasques 
municipal. 

 És requisit tenir la residència a
instància i on es realitzaran les tasques (aportar DNI amb adreça 
actualitzada o volant d'empadronament)

 Contracte de durada determinada (6

 

Més informació a la instància de sol·licitud, disponible al
entre el 3 i el 10 d'abril, i a
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Oferta laboral 

Peó de brigada 

brigada municipal del municipi de residència

mínima exigida: ESO, EGB, certificat d'estudis primaris

Tasques de paleteria, pintura, fontaneria, neteja i altres 
la brigada municipal. 

Es requereix persona treballadora i dinàmica, capaç de 
se bé en tasques pròpies de peó de brigada 

És requisit tenir la residència al municipi on es presenta la 
instància i on es realitzaran les tasques (aportar DNI amb adreça 
actualitzada o volant d'empadronament). 

ntracte de durada determinada (6 mesos) a jornada completa.

Més informació a la instància de sol·licitud, disponible al
, i a la seva cartellera. 
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brigada municipal del municipi de residència . 

mínima exigida: ESO, EGB, certificat d'estudis primaris. 

, pintura, fontaneria, neteja i altres pròpies de 

Es requereix persona treballadora i dinàmica, capaç de 
pròpies de peó de brigada 

l municipi on es presenta la 
instància i on es realitzaran les tasques (aportar DNI amb adreça 

mesos) a jornada completa. 

Més informació a la instància de sol·licitud, disponible als Ajuntaments 


