SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL
OFERTA DE TREBALL

Núm. de l’oferta*:
*(a omplir per l’Ajuntament)

Data de l’oferta:

DADES DE L’EMPRESA
Nom de l’empresa
Núm. Patronal
Seguretat Social

NIF
Núm.
Treballadors

Activitat

Adreça
Telèfon

CP
Fax

Correu electrònic

Localitat
Adreça web

CONTACTE
Persona de contacte

Càrrec

Telèfon

Correu electrònic
( omplir només si és diferent al de l’empresa)

Horari per contactar

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

Horari

REQUISITS
Nom de l’ocupació

Places

Categoria /Nivell professional

Persones amb disminució
Si
No
Formació valorable

Formació requerida
Temps d’experiència

Idiomes
Anglès
Fràncès
Alemany
Italià
altres

Sexe
Home
Dona
Indiferent

CONDICIONS DE TREBALL
Descripció del lloc de treball:
Tasques i/o funcions a realitzar:

7/FR-TO-11

Edat

Informàtica
Microsoft Office:
Word
Excel
Access
PowerPoint

Vehicle propi
Si
No
Indiferent
Control Gestió SAGE:
ContaPlus
FacturaPlus
NominaPlus

Permís de conduir
Si
No
Indiferent
1.
2.
3.

Altres:

SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL
OFERTA DE TREBALL

Adreça del centre de treball

Data prevista d’incorporació

Tipus de contracte

Durada prevista contracte

Jornada laboral

Sou brut mensual o anual i nombre de pagues extres

Horari
Observacions

FORMA DE CONTACTE DELS CANDIDATS
Trucar per concretar entrevista
Enviar les dades bàsiques o el CV de les persones candidates
Les persones candidates s’han de presentar directament amb el CV
INFORMACIÓ SOBRE LA GESTIÓ DE L’OFERTA:
1.

El Servei d’Orientació Laboral de l’Ajuntament de Molins de Rei és un servei públic que no representa cap cost per a l’empresa i actua com a intermediari
entre el demandant d’ocupació i l’empresa.

2.

L’empresa accepta que es farà difusió de les condicions de l’oferta laboral, d’acord amb la informació facilitada i sense indicar del nom de l’empresa,
mitjançant el tauler d’anuncis del Servei, Ràdio Molins de Rei i a la pàgina web de l’Ajuntament de Molins de Rei (www.molinsderei.cat)

3.

L’empresa es compromet a col·laborar amb el Servei d’Orientació Laboral en la gestió de l’oferta. Aquesta col·laboració consisteix en:
•
•
•

Garantir que la informació facilitada a l’oferta de feina és la mateixa que es dóna al candidat en l’entrevista.
Informar sobre el resultat del procés de selecció, indicant l’usuari contractat i el motiu dels no seleccionats.
Informar sobre qualsevol canvi realitzat en les condicions de l’oferta de treball.

4.

Quan el Servei faciliti les dades dels candidats, l’empresa es compromet al que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de regulació del
tractament automatitzat de les dades de caràcter personal i, atès que les dades contingudes en els currículums gaudeixen de la protecció prevista en la Llei
esmentada, declara que no es farà mal ús d’aquestes dades i que només s’utilitzaran per als tràmits relacionats amb la cobertura del/s lloc/s de treball/s
ofert/s.

5.

Un cop l’empresa realitzi la selecció del treballador, la relació contractual és directa entre ambdues parts.

6.

L’incompliment del punt 3 suposa la finalització de la relació establerta entre el Servei d’Orientació Laboral i l’empresa.

7.

L’oferta restarà activa en el Servei d’Orientació Laboral de l’Ajuntament de Molins de Rei durant un màxim de 2 mesos. Un cop exhaurit aquest període,
l’empresa s’haurà de posar en contacte amb el Servei per mantenir l’oferta oberta.

Lloc i data

Segell de l’empresa*

*(No necessari en cas de signatura electrònica)

Signatura del responsable de selecció

Us informem que les dades facilitades seran incorporades a la base de dades de l’Àmbit de Promoció de la Vila de l’Ajuntament de Molins de Rei a fi de
realitzar les gestions, serveis o tràmits oferts i/ o impulsats per aquesta àrea.Les seves dades podran ésser facilitades a d'altres administracions públiques
per a l'estricte compliment de les obligacions legals o pel compliment de les obligacions derivades de les seves sol·licituds.L’ens responsable del
fitxer és l’Ajuntament de Molins de Rei i l’adreça en la qual podeu exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, cancel·lació i oposició és
empresa@molinsderei.cat o personalment a pl. del Mercat, 5-6, Molins de Rei.
He llegit, comprenc i accepto la política de privacitat (www.espaiempresa.cat)

Retorneu l’imprès al c/e empresa@molinsderei.cat . Per a qualsevol dubte, telefoneu a 93.680.02.97
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