
 
             

 
Fundació Privada Els Garrofers informa  sobre el procés de selecció i 

la recepció de sol·licituds dels diferents perfils professionals, 
 
Durant el mes d’agost i part de setembre s’ha iniciat el procés de selecció dels diferents llocs de treball que 
generarà l’obertura del Centre Residencial Els Garrofers. 
 
Des del mes de febrer fins al setembre de 2010 s’han recollit prop de 900 currículums per als diferents llocs 
de treball i  s’han seleccionat els currículums que compleixen els requeriments imprescindibles i les  
competències professionals de cadascun dels diferents perfils professionals. 
 
En aquests moments ja estan en procés de selecció els següents perfils professionals: 

- Auxiliar tècnic, - Psicòleg/a, - Pedagog/a,  
 
 I en breu iniciarem els processos de selecció dels següents perfils professionals: 
 -Infermer/a, -Treballador/a social  - Bugaderia  - Manteniment,  

- Administrativa - Cuina 
 
La Direcció de la Fundació ja ha seleccionat el perfil de Cap de Serveis. 
 
La recepció de currículums resta ja tancada i només s’acceptaran currículums de: 
    -Psicòleg/a   i    Pedagog/a 

PERFIL 
PROFESSIONAL 

RECEPCIÓ CV PROCÉS DE 
SELECCIÓ 

Auxiliar tècnic 
educatitu 

TANCADA 
16 /9/ 2010 

En procés 

Psicòleg/a OBERTA En procés 
Pedagog/a OBERTA En procés 
Infermer/a TANCADA 

16 /9/ 2010 
Pendent d’inici 

Treballador /a social TANCADA 
16 /9/ 2010 

Pendent d’inici 

Cap de serveis 
General 

TANCADA 
16 /9/ 2010 

Seleccionada 

Bugaderia TANCADA 
16 /9/ 2010 

Pendent d’inici 

Manteniment TANCADA 
16 /9/ 2010 

Pendent d’inici 

Administrativa TANCADA 
16 /9/ 2010 

Pendent d’inici 

Cuina TANCADA 
16 /9/ 2010 

Pendent d’inici 

Neteja TANCADA 
16 /9/ 2010 

Pendent d’inici 

La Fundació Els Garrofers , una vegada finalitzat el procés de selecció de cadascun dels perfils 
professionals, farà arribar una informació  personalitzada , a totes les persones que han presentat 
el seu currículum a l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Canet de Mar  i no han 
estat  seleccionades. 
Amb les persones seleccionades per fer l’entrevista de feina ,la direcció de la fundació s’hi  posarà  
en contacte  via  telèfon i/o  e-mail , per concertar les entrevistes.  
 
Agrair  la participació a totes les persones que han presentat el seu currículum. 
Gràcies  
La Fundació Els Garrofers         

16 de setembre de 2010 

    


	 

