
 

DESCRIPCIÓ DE LLOC DE TREBALL 

Data: 02/06/2015 Referència: RECEPCIO 
CENTRE D’EMPRESES 

 
 

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL : Recepcionista torn tarda 
 

TITULACIÓ : Mínima titulació: ESO 
CONEIXEMENTS ESPECIFICS : Atenció telefònica a empreses i secretària bàsica 

Programa gestió línies centraleta Alcatel 
INFORMATICA  Office a nivell usuari: word,excel i Power Point 
IDIOMES Imprescindible Català i Castellà parlat i escrit i 

coneixements d’anglès nivell mig. 
 

SALARI BRUT 
ANUAL :                     

9109,80€/Any 

  
HORARI: De 15.00 a 20.00h de dilluns a divendres 

   
JORNADA   25 hores setmanals  

  
DURACIÓ   Contracte temporal de 6 mesos 

 
COMPETÈNCIES CLAU :  Capacitat de comunicació  

 Capacitat de resolució de problemes  
 Implicació 

 
 

EXPERIÈNCIA : Imprescindible experiència demostrada a la Recepció d’un Centre de negocis 
o d’una gran empresa. 

 
TASQUES A DESENVOLUPAR : 

1. Atenció professional de trucades (servei per a empreses allotjades)  
2. Recollida i enviament  notes a clients i personal Centre 
3. Informació telefònica i presencial sobre activitats, serveis i  espais lliures 
4. Atenció  de visites clients allotjats.  
5. Recepció de paquets, correu certificat ,fax i correu normal 
6. Avisos  per  mails als clients amb servei contractat 
7. Serveis de copisteria ( escàner, enquadernació, fotocopies, etc..) 
8. Servei de consergeria : entrega de  claus a personal autoritzat  
9. Recollida i seguiment queixes empreses sobre clima, llums, wifi, telefonia etc.. 
10. Actualització en el programa Centre Base dades contacte empreses noves  
11. Actualització llistats  empreses allotjades amb diferents serveis contractats 
12. Actualització rètols empreses planta baixa i portes despatxos 
13. Control reserva d’aules: materials i neteja 
14. Preparació llistats firmes i apunts per a cursos i seminaris 
15. Coordinació de la neteja  aules , despatxos i espais comuns: Quadre horari matins i tardes 
16. Facturació dels serveis de recepció ( fax, fotocopies, etc..), llum i telèfon 
17. Assignació de línees DDI Centraleta a las empreses que lo sol·liciten 
18. Trucades a  Nextira one per resolució problemes amb línies Centraleta  
19. Suport a la selecció de personal ( trucades i coordinació entrevistes a candidats)  
20. Altes targetes de accés fora d’ horari. Resolució incidències. 
21. Petició de targes de parking 
22. Trucades a empreses i emprenedors per a seguiment 
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23. Elaboració d’Autoritzacions de crèdit 
24. Sol·licitud  de pressupostos a proveïdors 
25. Revisió i  actualització panells informatius  Recepció 
26. Coordinació altres serveis:  Internet, telefonia, missatgeria, neteja, impressions etc. 

 
  

REQUISITS  
a. Tenir 16 anys complerts i no excedir l’edat màxima de la jubilació 
forçosa. 
b. Estar empadronat/da a Cornellà de Llobregat 
c. Estar inscrit/a com a demandant d’ocupació al Servei 
d’Ocupació de Catalunya  
e. Estar en possessió del títol exigit pel lloc de treball 
ofert. 
f. Posseir la capacitat funcional necessària per al desenvolupament de les 
tasques pròpies de lloc de treball  
 

 
 

PROCEDIMEN
T DE 
SELECCIÓ 

 
 1.- Període d’admissió de currículums i publicitat: enviament i recepció de 
currículums a l’adreça de correu electrònic laboralcentre@procornella.cat fins el 
dia 10 de juny de 2015. La manca de documentació justificativa dels requisits 
serà motiu d’exclusió del procés selectiu per aquesta convocatòria. 
 
Una vegada iniciat el procés selectiu, els anuncis de la realització de les proves 
restants es publicaran al tauler d’anuncis i a la web de PROCORNELLA 
www.procornella.cat 
 
2.- Admissió de candidats: 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, PROCORNELLA convocarà 
personalment a totes les persones que compleixin els requisits de la convocatòria 
per a la realització d’una prova de coneixements (s’indicarà lloc, dia i hora), on 
també s’explicaran les condicions del lloc de treball.  
 
3.- Realització de la prova de coneixements: 
Els candidats seran convocats per a realitzar una prova de coneixements en relació 
amb les tasques a desenvolupar al lloc de treball. Els resultats de les proves seran 
comunicats als interessats personalment i, en cas, de superació, seran citats per a 
una entrevista. 
 
4.- Fase d’entrevista: 
Els candidats que hagin superat la prova realitzaran una entrevista personal amb el 
corresponent responsable de PROCORNELLÀ.  
 
5.- Resultats del procés de selecció: 
S’informarà personalment tant a les persones que no hagin superat l’entrevista 
com a la persona finalment seleccionada.  
El resultat final de tot el procés serà publicat al web www.procornella.cat. 
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PROTECCIÓ 
DE DADES DE 
CARÀCTER 
PERSONAL 

Les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de 
caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a 
la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent i, 
especialment, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades 
de caràcter personal. 
 

 
 


