
 
 
INFORMACIÓ PER LES PERSONES PARTICIPANTS AL PROCÉS DE SELECCIÓ 
PER COBRIR 1 LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A D’ECONOMIA CIRCULAR 
 

1.- Objecte: Cobertura del lloc de treball de Tècnic d’economia circular a Reactivació Badalona. 
Amb contracte indefinit. 

 

2.- Recepció de candidatures: fins les 23:00 hores del dia 28/02/23 per mitjà de l’adreça 
electrònica: bcin@bcin.cat 

  

3.- Fases del procés:  

 

3.1.- Comprovació inicial de requisits. Té per objecte validar que les persones candidates 
reuneixen els requisits establerts a la convocatòria a partir del seu currículum vitae. Les persones 
que els acompleixin passaran a la següent fase. Aquelles que no els acompleixin rebran per 
correu electrònic una comunicació que no continuen en el procés.  

 

3.2.- Entrevista personal. El seu objecte és avaluar l’adequació de les persones candidates al 
perfil del lloc de treball publicat amb la convocatòria. Podrà ser presencial o en línia. Les 
persones candidates es convocaran a l’entrevista amb una antelació mínima de 48 hores, 
mitjançant correu electrònic.  

 

3.3.- Valoració de l’experiència professional relacionada amb el lloc de treball. Consisteix en 
l’atribució d’una puntuació a cada persona candidata en funció del temps treballat en:  

- Llocs de treball iguals o equivalents a aquell objecte de la convocatòria.  

- Llocs de treball iguals o equivalents a aquell objecte de la convocatòria al sector públic.  

 

4.- Puntuació de cada fase: 

 Entrevista personal, fins a 3 punts.  

 Habilitats comunicatives, dinamisme i autonomia de gestió, 1 punt. 

 Coneixement de la realitat socioeconòmica del Barcelonès Nord, 1 punt. 

 Capacitat de treball en equip, 1 punt. 

 

 Valoració de l’experiència professional relacionada amb el lloc de treball, fins a 4 punts.  

 Per cada any treballat durant els darrers quatre anys en un lloc de treball igual o 
equivalent a aquell objecte de la convocatòria fins a 0’50 punts, amb un màxim de 
2 punts.   
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 Per cada any treballat durant els darrers quatre anys en un lloc de treball igual o 

equivalent a aquell objecte de la convocatòria, al sector públic, 0’25 punts amb un 
màxim d’1 punt. 

 Per experiència en programes europeus 0’25 punts per cada projecte en què ha 
participat fins a un màxim de 1 punt. 

 

 Formació acadèmica fins a 3 punts. 

 Per cada màster o postgrau relacionat amb economia circular 0’5 punts amb un 
màxim de 2 punts.  

 Per titulació en idiomes 0’25 punts amb un màxim de 0’50 punts.  

 Per titulacions en programari relacionat amb la gestió del lloc de treball, 0’25 punts 
per titulació amb un màxim de 0’50 punts.  

 

5.- Comunicació dels resultats. Les persones candidates que arribin a la fase d’entrevista 
personal rebran, per correu electrònic, la comunicació del resultat del procés. 

 

6.- Incorporació. Les persones que resultin seleccionades hauran d’incorporar-se a Reactivació 
Badalona en el termini màxim de 15 dies des de la comunicació de la superació del procés de 
selecció. 


