
Anexo VI

OFERTA DE EMPREGO

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA FOMENTO DE EMPREGO DE ENTIDADES SEN ÁNIMO
DE LUCRO 2021

Asociación que realiza a oferta: ___________________________________

Posto/s ofertado/s e perfil/ís solicitado/sPosto/s ofertado/s e perfil/ís solicitado/s::

Requisitos xeraisRequisitos xerais::
 Empadroado en Vigo antes do 01/01/2020.Empadroado en Vigo antes do 01/01/2020.
 Inscrita como demandantes de emprego no SPEG.Inscrita como demandantes de emprego no SPEG.
 Posuír o perfil para o posto solicitadoPosuír o perfil para o posto solicitado

Outros requisitos:Outros requisitos:

Presentación de currículums:Presentación de currículums:
 Prazo de remate de recepción de CV:Prazo de remate de recepción de CV: ___/____________/2021___/____________/2021
 Enderezo de envío e/ou de entrega:  Enderezo de envío e/ou de entrega:  ________________________________________________

Data de publicación: ___/_____________/2021Data de publicación: ___/_____________/2021

A oferta publicarase enA oferta publicarase en::
◦◦ Páxina web e/ou rede social da entidadePáxina web e/ou rede social da entidade
◦◦ Taboleiros de anuncios de Desenvolvemento Local e EmpregoTaboleiros de anuncios de Desenvolvemento Local e Emprego
◦◦ Web municipal “Asociacións en rede” (http://asociacións.vigo.org)Web municipal “Asociacións en rede” (http://asociacións.vigo.org)

  Vigo, na data da sinatura electrónica*             
 *Lembre que deberá asinar electronicamente este formulario
 antes de achegalo a través da sede electrónica.                    


	Asociación que realiza a oferta: MULLERES EN IGUALDADE DE VIGO
	Prazo de remate de recepción de CV: 04
	undefined:   MAIO
	Enderezo de envío eou de entrega: proxectosameivigo@gmail.com
	Data de publicación: 28
	undefined_2: ABRIL
	Text1: 1 TÉCNICO DE PROXECTOS: Titulado superior con experiencia en ONG´s ou entidades sen ánimo de lucro, con coñecemento en competencias dixitais.
1 TÉCNICO DE PROXECTOS: Titulado superior do ámbito social con experiencia en xestión e planificación de subvencións, con experiencia en ONG´s ou entidades sen ánimo de lucro. 
1 AUXILIAR : Graduado escolar con coñecementos ofimáticos básicos.
	Text2: Valorarase:
-Experiencia con menores e colectivos de especial vulnerabilidade.
-Experiencia en asociacións sen ánimo de lucro
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