
Que en dependència de la Responsable de Gestió de Persones treballis en línia

amb els valors corporatius, per identificar necessitats col·lectives i individuals de les

persones que treballen a la institució. Oferiràs suport tècnic des d’una mirada

generalista en els diferents processos que es porten a terme a l’àrea de Gestió de

Persones: Adquisició del talent, Administració Laboral, Formació,

Desenvolupament i Seguretat i Salut.

Què esperem de tu?

 
UN/A TÈCNIC/A PER A L’ÀREA DE

 GESTIÓ DE PERSONES
 

La Fundació Universitària del Bages duu a terme diferents accions que, a partir de

la seva missió vinculada a la promoció de l’ensenyament superior, pretenen tenir

un impacte positiu en les persones i les institucions de la seva àrea d’influència

geogràfica i, alhora, també, en àmbits internacionals, en col·laboració amb

institucions que impulsen programes de desenvolupament en els seus àmbits

d’expertesa (salut, educació i gestió empresarial).

Per donar resposta als reptes institucionals de transformació (digital) i

desenvolupament del talent  incrementem l’estructura organitzativa incorporant:



-Grau en Relacions laborals i Recursos Humans, Psicologia o Pedagogia. Valorable postgrau

o màster en RRHH o en Gestió de la Formació.

-Acreditar un mínim de 2-3 anys d’experiència en posició similar o en consultoria de RRHH.

-Coneixements en: tècniques de R&S, normativa legal laboral, gestió de la retribució,

prevenció de riscos laborals i desenvolupament del talent.

També valorem

-Haver treballat amb processos d’implementació d’ERP´s i Portal de l’Empleat.

-Experiència en el disseny de projectes de transformació digital relacionats amb la gestió

del talent.

Competències: Treball en equip, Compromís, Perfil Tech, Capacitat d’adaptació i flexibilitat,

Iniciativa i proactivitat, Planificació i organització i Resolució de problemes.

Per això és necessari que aportis 

-Participar en el disseny i implementació d'iniciatives orientades al procés de canvi i

transformació digital

-Col·laborar en l’impuls de formació que potencií el desenvolupament del talent

com a motor del canvi i augmentar la seva capacitació professional.

-Assegurar una adequada selecció dels perfils que necessiti la institució

-Generar oportunitats de desenvolupament i promoció interna.

-Implementar accions en matèria de benestar i salut, preventiva i activa.

-Assegurar una correcta administració laboral del personal.

-Contribuir en la generació d’una experiència positiva a les persones per facilitar la

seva integració i cicle vital a la institució.

Aquestes seran les teves responsabilitats  



Si valores formar part d'aquest departament i contribuir al projecte
FUB, t’estem esperant! Inscriu-te a l’oferta a través del formulari.

Què t'oferim

-Contractació estable i jornada de treball a temps complet

-Paquet de beneficis socials

-Lloc de treball: Manresa

-Contribuir positivament en projectes d’impacte organitzatiu i transformadors

-Incorporació en un equip innovador, dinàmic, emprenedor i orientat a

l’excel·lència.

Documentació requerida

-Carta de motivació.

-Currículum vitae 

Procés de selecció

El procés de selecció té com a objectiu avaluar les habilitats, competències i

característiques de les candidatures, per seleccionar i incorporar el perfil que més

s’ajusti a les necessitats del lloc de treball. Aquest procés es regeix pels principis

d’igualtat, capacitat i mèrit en totes les incorporacions, respectant les normatives

de qualitat i protecció de dades que estableix la llei. Tindrà una durada estimada

d’un mes i mig.


