
	
 
 

BASES QUE HAN DE REGIR LA 
PROVISIÓ D'UN LLOC DE TREBALL DE 
L'ÀREA ESPORTIVA EN PRÀCTIQUES 
 

1. OBJECTE 

Mitjançant les presents bases s'inicia el procés de selecció per a cobrir un lloc 
de treball en l'àrea esportiva del Club en qualitat de ajudant a la preparació física 
de les escoles de tennis i pàdel combinat amb treballs diversos a la sala de 
fitness del Club Tennis Reus Monterols. Oferta laboral sotmesa a la concessió 
de la subvenció destinada a incentivar la contractació en pràctiques de persones 
joves beneficiaries del programa de Garantia Juvenil de Catalunya de 2017. 

 

2. CARACTERISTIQUES DEL LLOC DE TREBALL 
 
a) Denominació del lloc de treball: Monitor/a de l'àrea esportiva  
b) Àrea o departament: Esportiva 
c) Tipus de contractació: Contacte en pràctiques d'una durada màxima de 6 

mesos 
d) Dedicació i horari: 38.5 h/setmana 

 

3. CONDICIONS I REQUISITS DELS ASPIRANTS 

Podran prendre part en aquest procés els aspirants que el dia de finalització del 
termini de recaptació de Currículums Vitae compleixin els següents requisits: 

a. Joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, majors de 18 
anys i menors de 29 anys. 

b. Joves inscrits com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) a les 
oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 

c. Han d’estar en possessió d’algun d’aquests títols: 
• Títol universitari o equivalent 



	
 
 

• Títol de formació professional de grau mig o superior o equivalent 
• Títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de 

professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional en 
pràctiques 

d. El jove s’ha d’inscriure al Sistema Nacional de Garantia Juvenil 
http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/apunta-thi/ Per poder inscriure's a la 
Garantia Juvenil s’han de complir els següents requisits: 

§ Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de 
sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia 
Juvenil. 

§ No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de 
presentació de la sol·licitud. 

§ No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores 
mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació 
de la sol·licitud. 

§ No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores 
mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació 
de la sol·licitud. 

§ Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en 
el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís 
de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el 
marc de la Garantia Juvenil. 
(*) Requisits que cal complir, com a molt tard, el dia anterior al i inici 
del contracte laboral en pràctiques a l’entitat 

e. Disponibilitat d'incorporació immediata 

 

4. PRESENTACIÓ I TERMINI 

Els CV s'enviaran a l'adreça de correu rrhh@tennismonterosl.cat 

Els candidats escollits hauran de presentar a l'entrevista concertada la següent 
documentació: 

§ Fotocopia de DNI 
§ Còpia de la titulació requerida 
§ Còpia d'altra formació si s'escau 

El termini de presentació de CV serà fins al XX/XX/2017 



	
 
 

 

5. CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL 

Les funcions del lloc de treball seran: 

a) Tasques de suport a les escoles de tennis i pàdel principalment en la 
preparació física. 

b) Tasques de suport, atenció al soci en sala de fitness i monitor de classes 
dirigides amb suport musical per a les que es pugui acreditar la seva 
capacitació. 

c) Qualsevol altra funció anàloga que li pugui ser atribuïda. 


