SOCORRISTA AQUÀTIC PISCINA COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
Oferta Nº

263728

Data de l'oferta

11/05/2018

Nº de llocs de treball

1

Certificat de professionalitat

Socorrisme en espais aquàtics naturals Obligatori

Idioma/L.Materna/Nivell/Cert.Oficial

Català / / /
Castellà / / /

Molt important
Molt important

Mesos d'experiència

12 Obligatori

Municipi del lloc

Òrrius

Tipus de contracte

Obra o servei

Durada del contracte

Entre 1 i 3 mesos

Horari

De dilluns a diumenge de 15h a 20h

Data incorporació

03/06/2018

CCO Ocupació

5992 - Vigilants de piscines i platges, socorristes

Ocupacions

Socorristes de piscines

Tasques a desenvolupar

Vigilar les platges, balnearis, piscines i altres zones de bany i patrullar-hi per prevenir accidents dins o fora de l'aigua.
Acudir al rescat de persones en perill d'ofegar-se, ja sigui de manera individual o amb l'ajuda de barques de salvament en
zones de bany.
Aplicar tècniques urgents de reanimació abans de l'arribada del personal qualificat sanitari.
Prestar primers auxilis en cas d'accident abans de l'arribada del personal qualificat sanitari.
Advertir els banyistes de possibles perills.
Mantenir en bones condicions el lloc de primers auxilis i el material sanitari.
Avisar les autoritats competents de les circumstàncies que puguin posar en risc la seguretat de les persones a la zona o
instal·lacions de bany.

Tasques específiques

Vetllar per la integritat dels usuaris de la piscina durant la temporada d'estiu.
Dues ofertes:
- Jornada de 35h/setmanals de dilluns a diumenge: de 15h a 20h. Sou 1000,40 euros bruts/mes
- Jornada de 10h/setmanals caps de setmana: dissabte i diumenge de 15h a 20h. Sou: 285 euros bruts mes

Capacitats requerides

Es necessita una persona amb capacitat per treballar sola, molt responsable i bon tracte al públic. Es valorarà capacitat
d'organització d'activitats esportives i/o de lleure. Interessats/des apunteu-vos a l'oferta i envieu currículum a
sempre@argentona.cat indicant el número d'oferta i si estàs interessat/da en la jornada de 35h/setmanals o
10h/setmanals.

