SOCORRISTA
Vila Universitària selecciona una persona per a ocupar una plaça de socorrista per a la
piscina de la Vila Universitària, al Campus de la UAB, durant la temporada d’estiu
Funcions principals:
•
•
•
•
•
•
•
•

Socórrer als usuaris que, per qualsevol causa, necessitin la seva atenció dins i
fora de la piscina
Donar els Primers auxilis en casos d’urgència
Ajudar qualsevol usuari que ho necessiti
Garantir les millors condicions de la instal·lació per prevenir el risc d’accidents i
garantir la seguretat dels usuaris
Canviar diàriament els filtres, així com portar el control dels nivells de clor i
d’altres indicadors per mantenir el bon estat de l’aigua
Obrir i tancar la piscina
Controlar l’accés i garantir les normes d’accés i utilització de la instal·lació
Reportar diàriament de l’afluència d’usuaris i de les incidències produïdes

Requisits:
Formació:
•
•
•
•

Curs de Socorrisme Aquàtic en Espais Naturals
Curs d’Operari de Manteniment de Piscines Col·lectives
Formació en Assistència Sanitària Immediata de la Creu Roja o similar
Títol de Monitor de Lleure

Coneixements d’idiomes:
•
•

Català i castellà: nadiu o equivalent a nivell C1 del MECR
Anglès: equivalent al nivell B1 del MECR

Experiència prèvia:
•

Experiència prèvia de tres anys com a socorrista d’una piscina

Competències personals:
•
•
•
•

Capacitat d’organització i de planificació
Pro-activitat en el lloc de treball
Polivalència, cordialitat i empatia
Orientació a l’usuari

Mèrits que també es valoraran:
•

El coneixement d’altres llengües

Dedicació i contraprestacions:
•
•

•
•

Contracte fix discontinu del dia 16 de maig fins el dia 30 de setembre
Dedicació:
Maig: es treballarà tots els caps de setmana i festius en horari d’11 a 19 hores.
Juny: fins el dia 19 es treballarà tots els caps de setmana i festius en horari d’11 a
19 hores.
A partir del dia 20 de juny fins el dia 30 de setembre: es treballarà tots els dies
laborables en horari d’11 a 19 hores.
Retribució bruta per a tot el període: 6221,20 €
Lloc de treball: Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Sol·licituds
Les sol·licituds s’han d’enviar abans del dia 9de maig de 2022 adjuntant un
Currículum Vitae en format PDF a l’adreça seleccio@fundaciouab.cat especificant la
referència: Socorrista Vila 22.

