
PROCES DE SELECCIÓ 
 

NOM EMPRESA: FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE PALMA 
LLOC: Mosso d’oficis 
Grupo: E – Serveis generals 
 
FUNCIONS 
Tasques auxiliars de: 

• Preparació i acondicionament de carregues pel seu transport. 

• Carrega i descarrega de mercaderies. 

• Col·locació de carregues a magatzem sota instruccions de l’encarregat del trasllat a la 
nova nau. 

• Neteja i ordre a les naus de magatzem. 
 

REQUISITS  

• Titulació equivalent a EGB, FPI o ESO, complementada amb formació del lloc de feina.   

IDIOMES 

• Castellà. Als aspirants residents fora del territori espanyol se'ls podrà sol·licitar 

l'acreditació de coneixements de llengua castellana. 

• Català Certificat A2 marc europeu de llengües, o equivalent. 

MÈRITS  

• Carnet de conduir B2. 

• Experiència prèvia  tasques tècniques d’arts escèniques i/o teatre, cine o televisió. 

MODALITAT DE CONTRACTE 
Obra o servei determinat. Contracte laboral de duració determinada per cobertura de obra 
o servei específic. 
 

Data inici aproximada:  1 de Juny 
 
Duració del contracte: 4 mesos o fins la finalització de l’obra o servei objecte del contracte, 
amb els límits legalment establerts en la modalitat de contracte laboral. 
 
Salari brut anual:  1.310,29€ (14 pagues) mes complements segons categoria y taules salarials 
de l’Acord  Col·lectiu vigent. 
 
Horari:  37,5 hores setmanals (efectives 35h). 
Jornada 1: prestades de dilluns a divendres de 08.00 a 15.00 h. 
 
PROCEDIMIENT 

• Enviar el CV per registre d'entrada i còpia compulsada de la titulació. 
• Comprovació del compliment dels requisits (es podrà requerir els originals o 
aclariments). 
• Incorporació a un borsí permanent i comunicació als interessats. 
• Avaluació dels candidats segons els requisits especificats per la producció, pel comitè 
d'avaluació segons cada necessitat de contractació. 
• Comunicació als seleccionats, a través d'entrevistes personals. 

 
OBERTURA DE CV: 

• Fins 30 de juny de 2019. 



 
COMITÉ DE SELECCIÓ PER A TOTS ELS LLOCS: 
 
ÓRGANO INTERVENTOR (amb veu y sense vot): 
La direcció, vetllarà pel correcte compliment dels procediments i tindrà veu. 
 
MEMBRES DE LA SELECCIÓ (amb veu i vot): 
El cap de l’àrea on correspon el lloc de feina. 
Un empleat/da elegit per la direcció i categoria  superior al lloc que es sol·licita. 
 
OBSERVADORES (amb veu i sense vot): 
El director gerent o a qui es designi  
Un membre de la representació legal dels treballadors o qui es designi. 
 
 
 

      TEATRE PRINCIPAL DE PALMA 
      Carrer de la Riera, 2ª 
      07003 – Palma 
      971-21 97 00 
 


