METODOLOGIA APLICADA AL PROCÉS DE SELECCIÓ
CAP DE LA BASE OCEANICA FNOB
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PERSONAL / Procés de selecció / Ofertes Obertes)
2. Acabat aquest termini, no es considerarà cap candidatura.
3. L’agència de selecció externa recollirà totes les candidatures rebudes, mitjançant l’anunci publicat a
la pagina web de la fnob, descartant aquelles que una vegada feta la tria curricular, no compleixin
amb els aspectes determinants eliminatoris:


Titulació mínima requerida: Patró de iot pro.



Experiència professional requerida.



Coneixement de les llengües imprescindibles ( català, castellà i anglès) Idiomes



Coneixements Microsoft Office.



Flexibilitat i disponibilitat horària.



Carnet de conduir tipus B.



Haver inclòs el número de DNI al currículum, ja que aquest serà l’identificador per a publicar els
resultats d’aquest procés de selecció.

4. Les candidatures que superin la tria curricular seran objecte d’una nova valoració, mitjançant una
trucada telefònica per part de l’agència de selecció, que puntuarà de manera objectiva determinats
aspectes referents a l’adequació del perfil al lloc de treball i els criteris de valoració positiva.
5. D’aquesta avaluació s’extraurà un llistat de màxim 10 candidatures millor valorades, que duran a
terme una entrevista presencial amb l’agència de selecció. S’analitzarà l’adequació curricular i àmbit
d’experiència, es realitzaran proves psicotècniques i entrevistes competencials.
6. D’aquesta avaluació l’agència presentarà un màxim de 3 candidats que duran a terme una entrevista
amb l’equip de la FNOB , que emetrà l’última puntuació i generant el llistat definitiu.
7. Es proposarà ocupar la plaça a la persona millor puntuada en el conjunt del procés. En el cas que
aquesta persona desestimi la proposta, s’optarà per la segona millor puntuada i així successivament.
8. Els resultats es publicaran

la pagina web, identificant les candidatures mitjançant el seu DNI

( eliminant els dos darrers números)

