
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 brut 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 2018

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

Data naixement

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

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals en matèria de "Promoció Econòmica, Treball i Emprenedoria" Base 
jurídica del tractament: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) Responsable del tractament:  Ajuntament de Martorell. Finalitat: 
Gestionar els serveis de promoció econòmica, treball i emprenedoria al municipi de Martorell. Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, 
supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic dpd@martorell.cat o al correu postal de 
l’Ajuntament, carrer Mur núm. 61, 08760 Martorell. Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades”: plana web www.martorell.cat
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