
Persona de contacte

Nom de l’ocupació: Nre. de places

Categoria/nivell professional

Formació requerida

Permís de conduir

Altres requeriments / observacions

Ompliu només si les dades són diferents a les de la persona de contacte
Telèfon

Sou net mensual(€) i nre. de pagues

Forma de contacte dels candidats
Trucar per concertar entrevista

Enviar el currículum vitae per e-mail

Les persones candidates s’han de presentar directament amb el CV

de 2017

OFERTA DE TREBALL

adreça web

Temps d’experiència Edat

correu electrònicTelèfon Fax

Idiomes Informàtica

Persones amb disminució?

Formació valorable

Adreça CP

Telèfon mòbil

Dades de l’ocupació ofertada

Càrrec

Vehicle

Durada

Condicions de treball
Descripció del lloc de treball (tasques / funcions a realitzar, màquines / eines / aplicacions a utilitzar...)

Jornada i horari

Observacions

Tipus de contracte

Nre. patronal seguretat social CNAENre. Treballadors Activitat

Localitat

L'empresa es compromet a comunicar a aquest departament de Promoció Econòmica 
el resultat de la gestió de l'oferta

 Lloc i data: 

Dades de l’empresa
Nom de l'empresa NIF

Nom, adreça i localitat del centre de treball  Data prevista incorporació

Responsable de selecció adreça de la selecció horari

DNI

Signatura 
del responsable de selecció Segell de l'empresa
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