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Operador/a 

 
La  Fundació Integralia Vallès neix 
persones amb discapacitat al territori del Vallès i per portar a terme serveis de 
contact center per afavorir l’accessibilitat telefònica 
la població de la seva àrea d’influència.
 
 
Requerim:  

 
� Es valorarà que aporti formació
� Informàtica a nivell usuari
� Català parlat i escrit. 
� Disposar de certificat de discapacitat del 33% o superior

 
Oferim:   
 

� Formació inicial en el sector de l’atenció 
� Jornada adaptada a les possibilitats que presenti el candidat i a les necessitats del 

servei. 
� Incorporació a Integralia Vallès FPC, posterior a la formació, amb possibilitats 

d’estabilitat laboral i d’accedir a altres llocs de treball 
conformen MútuaTerrassa, en funció de l’experiència, la formació i/o les 
expectatives dels professionals.

  
  
  
Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència 
corresponent a l’adreça electrònica

 
 
 
 

www.mutuaterrassa.cat 

 
 

FUNDACIÓ INTEGRALIA VALLÈS

Operador/a de Contact Center
(Ref. FI) 

La  Fundació Integralia Vallès neix per a impulsar la integració
persones amb discapacitat al territori del Vallès i per portar a terme serveis de 
contact center per afavorir l’accessibilitat telefònica a MútuaTerrassa
població de la seva àrea d’influència. 

formació i/o experiència en atenció al client.
Informàtica a nivell usuari. 

certificat de discapacitat del 33% o superior (valorable superior al 65%)

Formació inicial en el sector de l’atenció telefònica especialitzada en el món sanitari.
adaptada a les possibilitats que presenti el candidat i a les necessitats del 

Incorporació a Integralia Vallès FPC, posterior a la formació, amb possibilitats 
d’estabilitat laboral i d’accedir a altres llocs de treball de la resta d’empreses que 
conformen MútuaTerrassa, en funció de l’experiència, la formació i/o les 

ls professionals. 

Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència 
a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es  

 

FUNDACIÓ INTEGRALIA VALLÈS 

 

de Contact Center 

per a impulsar la integració professional de 
persones amb discapacitat al territori del Vallès i per portar a terme serveis de 

MútuaTerrassa, per part de 

experiència en atenció al client. 

(valorable superior al 65%) 

telefònica especialitzada en el món sanitari. 
adaptada a les possibilitats que presenti el candidat i a les necessitats del 

Incorporació a Integralia Vallès FPC, posterior a la formació, amb possibilitats 
la resta d’empreses que 

conformen MútuaTerrassa, en funció de l’experiència, la formació i/o les 

Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència 


