Sol·licitud

de gestió d’oferta laboral

Data de publicació (DD/MM/AAAA):

/

/

1. Dades d’identificació de l’empresa
Nom de l’empresa
Nom comercial (si és diferent)
Sector

NIF

Adreça
Fax

Telèfon
Web
Adreça electrònica
Representant legal

2. Dades d’identificació de la persona sol·licitant
Persona de contacte
Càrrec
DNI

Telèfon

Adreça electrònica

3. Dades de l’oferta laboral
Lloc de treball que s’ofereix

Descripció
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Mostrar el nom de l’empresa (Seleccioneu aquest camp si voleu que el nom de la vostra empresa sigui visible al web.)
Oferta express (Seleccioneu aquest camp si necessiteu candidats d’incorporació immediata.)
Persones amb discapacitat (Seleccioneu aquest camp si la vostra oferta va dirigida a col·lectius de persones amb discapacitat.)
Categoria
Administració pública

Legal

Agricultura, ramaderia i pesca

Màrqueting i comunicació

Atenció a clients

Mineria i indústria pesant

Comercial i vendes

Personal no especialitzat

Compres, logística i magatzem

Producció i distribució d’energia i aigua

Disseny i arts gràfiques

Professions, arts i oficis

Educació, formació i investigació

Qualitat producció R + D

Enginyeria i tècnica

Recursos humans

Fabricació electromecànica, muntatges i manteniments

Sanitat i salut

Finances i banca

Serveis personals

Immobiliària i construcció

Turisme i restauració

Informàtica i telecomunicacions

Nombre de llocs que s’ofereixen
Província

Municipi

Codi postal
Experiència

Anys

Durada del contracte

Mesos
Anys

Mesos

Relació laboral
Laboral temporal

Laboral indefinit

Mercantil (només ofertes)

Jornada
Completa

Parcial

Parcial matí

Parcial tarda

Intensiva

Nombre d’hores
Període
Diari

Setmanal

Mensual

Trimestral

Detall de funcions del lloc de treball
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Nivell formatiu
Estudis primaris incomplets

Ensenyaments universitaris de primer cicle
(diplomats)

Estudis primaris complets

Ensenyaments universitaris de 1r i 2n cicle
(llicenciats)

Primera etapa d’educació secundària sense títol
Primera etapa d’educació secundària amb títol

Estudis oficials d’especialització professional

Ensenyaments de batxillerat

Ensenyaments universitaris de grau

Grau mitjà de formació professional

Doctorat universitari

Grau mitjà de música i dansa
Grau superior de formació professional
Titulacions

Idiomes
Nivell:

Alt

Mitjà

Baix

Nivell:

Alt

Mitjà

Baix

Nivell:

Alt

Mitjà

Baix

Nivell:

Alt

Mitjà

Baix

Altres competències (Indiqueu una relació de competències —actituds, aptituds i coneixements— exigides per a les candidatures.)

Experiència mínima (Detalleu l’experiència mínima.)
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Salari mensual des de

Salari mensual fins a
Disponibilitat per viatjar

Disponibilitat de vehicle
Tipus de vehicle
Automòbil

Furgoneta

Camió

Moto

Permisos de conduir (Indiqueu-ne el tipus.)

4. Declaració
La persona sol·licitant DECLARA:

· Que l’empresa està assabentada que el servei «Treball en Xarxa» de .......................................................................................................
és
un servei públic que no representa cap cost per a l’empresa i que actua com a intermediari entre la persona demandant i les empreses.
· Que l’empresa accepta que es farà difusió entre els diferents mitjans de comunicació (taulers d’anuncis i pàgina web del servei i del
portal Feina Activa) sobre les condicions de l’oferta laboral d’acord amb la informació que hagi rebut, i declara que les condicions laborals
que s’ofereixen corresponen a la informació publicada.
Que en cas que el servei faciliti dades sobre els candidats, l’empresa es compromet al que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, i el Reial decret 94/99, de regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal. Atès que les dades contingudes en els currículums gaudeixen de la protecció prevista en la llei esmentada, declara que no es farà un mal ús d’aquestes dades i
que només s’utilitzaran per als tràmits relacionats amb la cobertura dels llocs de treball que s’ofereixen.
· Que accepta les condicions de gestió i tancament de l’oferta. En cas de no cobrir la vacant, es posarà fi a la gestió, i així serà possible
generar una nova sol·licitud per tal de facilitar la recerca de nous candidats.
· Que comunicarà el resultat de la selecció al servei «Treball en Xarxa» de ....................................................................................................,
en un termini màxim de 15 dies després que aquesta hagi finalitzat.

Signatura del representant o de la persona de contacte de l’empresa

Data
,

d

20

NOTA: Cal signar aquest document, escanejar-lo i enviar-lo per correu electrònic a
o al fax
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