
Departament Recursos Humans 

       

CONVOCATÒRIA DE PLACES 
SELECCIÓ: PROMOCIÓ INTERNA 
 

11 PLACES:  Administratiu/Administrativa de Gestió 

 
Sistema de selecció: Promoció interna sense cobertura de vacant. 
 
Perfil del lloc de treball: 
 
Habilitats, competències i coneixements exigits: 

• Amplis coneixements administratius i de gestió administrativa en l’empresa. 

• Amplis coneixements sobre planificació de programacions de serveis. 

• Capacitat per assumir responsabilitats i prendre decisions, capacitat organitzativa, treball 
en equip i iniciativa pròpia. 

• Informàtica a nivell d’usuari de MS Office (en especial WORD y EXCEL). 

• Coneixements de Prevenció de Riscs Laborals. 
 

Requisits mínims: 

• Ser fix continu. 

• Titulació: Batxillerat, FP II o equivalent 

• Idioma català: domini del nivell equivalent a l’exigit per obtenir el certificat C. Els aspirants 
hauran de presentar el corresponent diploma, certificat o títol expedit, considerat 
equivalent o homologat pel Govern de les Illes Balears. Els aspirants que no puguin 
acreditar-ho documentalment, prèviament realitzaran una prova ad hoc d’un nivell C, que 
tindrà caràcter obligatori i eliminatori  

• Carné de conduir categoria B.  

• No tenir un índex de absentisme superior al 10%, computat dins l’any anterior a la data del 
anunci, amb les excepcions descrites en el Conveni col·lectiu. 

• No haver estat sancionat por l’empresa per falta greu o molt greu dins l’any anterior a la 
data del anunci. 

• Capacitat d’organització i treball en equip  
 

OBSERVACIONS: 

En ser una promoció sense cobertura de vacant, només es podran presentar a la plaça els 
treballadors fixos que ostentin la categoria d’auxiliar de gestió  
 
Presentació d’instàncies: Dept. de RH de Calvià 2000, S.A. C/ Illes Balears, núm. 25. Polígon de 
Son Bugadelles. Santa Ponça. 07180 Calvià, fins les 14:00 hores del dia 31 de GENER de 2020. 
S’haurà d’adjuntar, amb la instància, les titulacions i carnets exigits a la convocatòria i els  mèrits 
susceptibles de valoració. 
 
El Tribunal es determinarà a l’acta de admissions. Dates de les proves a determinar. 
 
La valoració dels mèrits i els requisits necessaris per accedir al procés de selecció seran els 
establerts en el Reglament de cobertura de llocs de treball del Conveni col·lectiu.  
 
 
 

Calvià, a 16 de gener de 2020 

 


