
Oferta de treball: Auxiliar administratiu 

(ACOL)  

La Formiga ofereix una plaça d’Auxiliar administratiu en el marc del Programa 
Formació i Treball, línia ACOL, del Servei d’Ocupació de Catalunya.  
 
Persones destinatàries: 
Persones amb els requisits per tramitar residència per arrelament social que tinguin 
el certificat del Servei de Primera Acollida. 
    
Funcions:             
- Tasques administratives  
- Atenció al p blic 
-  estió del correu electr nic. 
- Gestions davant administracions públiques 
- Suport comptable 
         
Requisits del lloc de treball      
-  omini de catal  i o castell  
- Coneixements d’ofim tica   ord,  xcel, etc  
- Coneixements de gestió administrativa  factures, arxiu, gestions...  
- Persona amable, responsable, organitzada i resolutiva    
   
Es valoraran 
 
-  xperi ncia de treball en gestió administrativa 
 - Altres idiomes       
 
S’ofereix 
         
- Contracte d’1 any a jornada completa 
- Salari: 14.000 € net   any 
         
Requisits línia ACOL 
         
La contractació de la persona est  condicionada a l’aprovació de la subvenció de la 
 eneralitat de Catalunya en el marc del Programa Treball i Formació 2020-Línia 
ACOL, adreçada a persones estrangeres que estiguin en condicions de tramitar la 
residència temporal per circunst ncies excepcionals per arrelament social.  
 
Els requisits de la línia ACOL són: 

-  sser persona estrangera extracomunit ria i no ser tampoc familiar de primer grau 

de resident comunitari. 

- Perman ncia continuada a  spanya de 3 anys, demostrable amb Certificat 

d’empadronament hist ric de l’Ajuntament 



- No tenir antecedents penals, demostrable amb Certificat negatiu d’antecedents 

penals del país on ha residit els darrers 5 anys 

- Disposar del certificat del Servei de primera acollida o de tots els m duls  A,   o C  

   

Com presentar-se a l’oferta d’auxiliar administratiu: 

Cal complir amb tots els requisits esmentats, tant del lloc de treball com de la línia 

ACOL. 

Cal enviar la següent documentació a  info@laformiga.org , posant com a títol al 

correu: SUPORT ADMINISTRATIU - ACOL 2020: 

- Curriculum Vitae 

- Certificat de realització del circuit de primera acollida o certificat d’alguns dels 

m duls  A,   o C . Aquí trobareu tota la informació sobre en què consisteix i com 

obtenir el certificat del Servei de primera acollida. 

 ata límit per rebre candidatures: 15 de juliol 2020 
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