Consell Comarcal del Pallars Sobirà

CCAE 84

P7500010I

-Titulat superior, amb llarga experiencia en el manteniment dels serveis d'informàtica del Consell Comarcal

Punt TIC del Pallars Sobirà - c/Camí de la cabanera núm 2

Sort (Pallars Sobirà)

25560

Punt TIC del Pallars Sobirà que depen del Consell Comarcal del Pallars Sobirà
La URL de la pàgina web Consell Comarcal es la segUent: https://www.pallarssobira.cat/

Plaça de suport al punt TIC i comunicació

300h

01/07/2019

8 a 15h

■

- Atenció al públic i control d’accés als usuaris que se han de registrar a la entrada
Instal·lació configuració i act6ualitazacions del maquinari
- Instal·lació i configuració del sistemes operatius (Anàlisis del maquinari, interpretació de la documentació,
implementació del sistema)
- Realització d’operacions bàsiques d’administració i manteniment de sistemes operatius (configuració de l’accés al
ordinador a la xarxa i integració d’altres llocs de treball i serveis a la xarxa.
- Suport en la gestió i manteniment de web i xarxes socials del Consell Comarcal.

Ingenieria tècnica/superior industrial, informàtica i telecomunicacions
Master en informatica, enginyeria i arquitectura
Llicenciatures/Graus relacionats amb la comunicació
Masters en comunicació
Coneixements, treball en equip, orientació al públic, iniciativa, idiomes, ofimàtica, etc.

- Orientació al públic
- Domini d'anglès
- Iniciativa
- Capacitat resolutiva
- Habilitats manipulatives

■

Sort, 29 d'abril de 2019

■

■

2 – A EMPLENAR PEL CANDIDAT
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i Cognoms

DNI

Gènere

Adreça de la residència habitual

Municipi (comarca)

Telèfon

Comarca d’origen

Codi Postal

Correu electrònic

Estudis en curs (grau/ màster):

Universitat:

Nº Crèdits cursats:

Centre/ Facultat

PERFIL DEL CANDIDAT
Altres dades d’interès :
Experiència professional, altres estudis, idiomes, aptituds rellevants pel lloc de pràctiques, etc.

Motivació i interès en el lloc de pràctiques:
Espai per incloure les motivacions i l’interès personal en el lloc de pràctiques, així com treballar a un territori rural.

Ajuts al Pràcticum Odisseu
Formulari de sol·licitud d’oferta de pràctiques

Declaro que:
Estic informat/ada que la presentació d'aquesta sol·licitud implica l'acceptació de les bases i la cessió dades
descrita en aquest document.

Lloc i data:

L'informem que les seves dades estan sent objecte de tractament per part del PROGRAMA ODISSEU amb la finalitat de
gestionar la seva participació en el projecte Pràcticum Odisseu per a la innovació. La base jurídica del tractament es
pel consentiment de l’interessat. Aquesta gestió en ocasions por comportar la cessió de determinades dades facilitades a
terceres entitats de l’àmbit públic o privat, perquè la seva intervenció en el decurs del procés de gestió pot resultar necessària
perquè la resolució es faci de manera correcta, o perquè així ho estableix alguna norma amb rang de llei.
Les persones sol·licitants poden exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, limitació i, si escau, portabilitat o cancel·lació al
tractament de les seves dades dirigint-se per correu electrònic a info@odisseujove.cat.
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de
http://www.odisseujove.cat/wp-content/uploads/2016/11/AV%C3%8DS-LEGAL.pdf

Dades

a

la

nostra

pàgina

web:

Autoritzo a ODISSEU a cedir les meves dades a les universitat, en el marc de les quals es desenvolupa el projecte Pràcticum
Odisseu per a la innovació.

Si

No

Així mateix dono el consentiment per rebre
facilitades:

Si

informació relacionada amb el projecte, mitjançant les vies de comunicació

No

El programa ODISSEU i els Ajuts al Pràcticum ODISSEU estan impulsats per:

Amb la col·laboració dels Grups d’Acció Local Leader de Catalunya i la xarxa de professionals de joventut i les universitats catalanes.

Ajuts al Pràcticum Odisseu
Formulari de sol·licitud d’oferta de pràctiques

