Lloc de treball
Agent d’aparcament
Funcions:
- Efectuar inspeccions a les instal·lacions de pàrquing adscrites a PUMSA per garantir la
seguretat de tots els vehicles al seu interior.
- Controlar i informar de les qüestions relatives al seu àmbit que poden implicar desperfectes
en les instal·lacions.
- Atendre i gestionar les queixes formulades en relació al seu àmbit per part dels ciutadans.
- Realitzar informes de seguiment del sistema de control en l'àmbit d'actuació de la seva
competència i contribuir en la proposta de millores.
- Recollida, valoració i cobrament de tiquets, la verificació i el control de la caixa, la pràctica de
les liquidacions, i quadres dineraris, la realització de recaptacions, el seu lliurament, custòdia,
ingrés i efectes de tot tipus, la venda de productes o serveis de l’empresa, cobraments de
rebuts.
- Realització de tasques bàsiques de manteniment, pintura i neteja que no requereixin
coneixements específics.
- Comprovar el bon funcionament de les màquines de la instal·lació d’aparcament.
- Atendre als usuaris donant les explicacions oportunes sobre el funcionament de la màquina
expenedora i informar de qualsevol dubte relacionat amb el servei.
- Realitzar denúncies si s’incompleix alguna de la normativa aplicable al seu àmbit.
Requisits:
- Graduat ESO o titulació equivalent o superior.
- Nivell B de català.
- 6 mesos d’experiència en lloc de vigilant de pàrquing o lloc de treball similar.
A valorar:
- Altre titulació o formació d’interès per al lloc de treball.
- Eines ofimàtiques: processador de textos, full de càlcul, bases de dades, correu electrònic,
etc.
- Idiomes.
Vacants: 2 vacants
Cobert per promoció interna
Període de prova: 3 mesos
S’ofereix incorporació immediata, contractació estable a jornada completa (horari de dilluns a
divendres, de 7 a 14:30 en torn de matí i de 14 a 21:30 en torn de tarda) i una retribució de
22.992,73 bruts anuals.

CLÀUSULA PROTECCIÓ DADES SELECCIÓ PERSONAL

D'acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), us informem
que les dades personals facilitades i recollides en aquesta sol·licitud d'ocupació, seran incloses
en un fitxer de dades personals sota la responsabilitat de: Promocions Urbanístiques de Mataró,
SA.
per
al
seu
tractament,
amb
la
finalitat
exclusiva
de
prendre
part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu al que es
presenta. L'interessat atorga el seu consentiment exprés per al tractament de les dades
personals amb la finalitat anteriorment esmentada. La no acceptació d’aquestes clàusules farà
impossible establir la seva participació en el procés selectiu. Les dades personals no seran
cedides a tercers i es conservaran únicament el temps necessari per finalitzar la selecció.
El candidat pot exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al
tractament i altres legalment establerts, de qualsevol de les seves dades que no siguin
imprescindibles per a la gestió per a la que van ser sol·licitades, adreçant un escrit i identificantse amb el DNI, a pumsa@pumsa.cat

