NOTA DE PREMSA
CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS COR V-5

El COR ofereix treball de qualitat
•
•

Fa uns dies obria el termini per presentar-se a les dues borses d'ocupació
de tècnics i administratius, el termini de recepció de sol·licituds de les
quals expira el dimecres 7 de novembre.
D'altra banda, i enfocat a la realització de tallers de reciclatge destinats
especialment al públic infantil, precisa de monitors.

Consorci de Residus COR-V5.- 30.10.2018.- El Consorci de Residus COR-V5
va convocar fa uns dies dos processos selectius per a cobrir, mitjançant
sistema de concurs, dues borses de treball temporal: una de tècnics de
l'administració general i una altra d'administratius. En ambdues
convocatòries, el termini de presentació d'instàncies per als interessats és
de 10 dies hàbils des del següent al de la publicació de l'extracte de la
convocatòria en el BOP València. (Del 24 d'octubre al 7 de novembre del
2018).
D'una banda, el COR busca un tècnic d'administració general del
subgrup A1 amb formació i experiència jurídica, perquè desplegue en
l'organisme tant tasques de tramitació de contractacions i gestió
d'expedients com d'assessorament legal, representació en judicis del
contenciós-administratiu i interposició de recursos per via judicial. La
jornada de treball serà a temps complet, encara que podrà modificar-se
a temps parcial. L'horari de treball s'estableix com 'flexible' per 'poder
adaptar-se a les necessitats del servei'.
Pel que fa a la borsa d'administratiu del subgrup C1, amb les mateixes
característiques d'horari i jornada, les funcions encomanades se centren
en l'atenció ciutadana i la informació als usuaris, la gestió de la
correspondència, l'atenció dels contribuents relativa a la taxa del fem i
les bonificacions derivades de la nova xarxa d'ecoparcs, de la gestió
administrativa també s'encarregaria el treballador, junt a l'assistència a
reunions i l'elaboració d'actes, entre d'altres encàrrecs específics.
A més, i fruit de l'augment de presència del COR-V5 en actes de diversa
índole, l'ens també precisa de monitors i monitores que realitzen Tallers de
reciclatge amb temàtica diversa destinats principalment al públic infantil.
La recepció de currículums continua oberta a través del correu
comunicacio@consorciresidus.org. Els aspirants hauran d'indicar en el
mateix el seu lloc de residència.
Amb aquestes ofertes d'ocupació, el Consorci pretén ampliar el seu equip
amb personal compromès amb els seus valors i que vullga créixer
professionalment.

