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OFERTA DE TREBALL 

 

1. Característiques del lloc de treball a proveir (condicions) 

Ocupació:       

Categoria/nivell professional:       Nombre de places a cobrir       

Breu descripció del lloc de treball (tasques, funcions, màquines/eines a utilitzar) 
      

Modalitat de contracte:        Durada:       Prorrogable:   Si        No 

Adreça Centre de treball:       

Jornada setmanal:       Horari:       

Retribució bruta (indicar mensual o anual):       Data prevista incorporació:       

 

2. Característiques sol·licitades a la persona candidata (requisits) 

Residència a:         Màxim 10 Km             Màxim 20 Km            Màxim 30 Km             Indiferent 

Titulació acadèmica i/o especialitat formativa       

Idiomes:       Nivell:       

Aplicacions informàtiques:       Nivell:       

Formació complementària (carnets professionals, cursos, etc.): 
      

Permís de conduir:                                           Si    No Vehicle propi:          Si    No 

Experiència laboral (temps mínim imprescindible):       

Altres característiques:        

 

3. Dades de l’empresa contractant 

Raó Social:        

Representant legal: 
Noms i cognoms       
DNI:       

 
 
Representant legal  
 

NIF/CIF:        Conveni
: 

       Nombre de treballadors:        

Activitat de l’empresa:        Núm. Patronal Seg. Social:        

Adreça:        Població:        Codi Postal:        

Persona de contacte:       Càrrec:        

Horari per contactar:        Telèfon:         e-mail:        

 

4. Protocol d’actuació per a la gestió de l’oferta 

 Les persones interessades han de trucar per concertar entrevista personal 
 Des del Servei enviar a l’empresa per fax o e-mail les dades bàsiques o el CV de les persones candidates 
 Les persones interessades s’han de presentar directament a l’empresa/centre de treball amb el CV. 

     
 Responsable del tractament  Ajuntament de Masquefa    
 Finalitat del tractament  Participació a les accions d’ocupació  
 Legitimació  Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679)   
 Destinataris  CTC - Ajuntament de Masquefa  
 Exercici de drets dels interessats  D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos 

al correu electrònic: ctc.serveiocupacio@masquefa.net  
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