C. Major, 1 (Can Rosés)
17200 Palafrugell
Tel. 972 61 18 20
www.ipep.cat - c/e: ipep@palafrugell.net

SOL·LICITUD DE GESTIÓ D’OFERTA LABORAL
DADES DE L’EMPRESA
Nom :
Adreça:
NIF:
Tel. mòbil:
Correu electrònic:
Persona de contacte:

Representant Legal:
Població:
Sector i activitat:
Fax:
web:
Càrrec:

CP:

DADES DE L’OFERTA
Data d’incorporació:
Sector prof.: ...
Tasques a realitzar:

Lloc de treball:
Ubicació (lloc de la feina):

Nivell formatiu: ...
Especialitat:
Experiència mínima SÍ
temps mínim (mesos)
Idioma:
Català ...
Castellà ...
Francès ...
Altres
Idioma:
Anglès ...
...
Informàtica Nivell: ...
Programes:
Carnet de conduir: per arribar al lloc de treball Vehicle: ...
.
Certificat discap.
Altres requisits:

Tipus contracte: ...
Jornada laboral: ...
Matins de
a
Dies de descans:
Sou brut mensual inicial aprox.:

Durada(mesos):

Torns
Tardes de

a

Possibilitat indefinit SÍ

Caps de setmana
Nits de

a

Nre. de pagues anuals: ...

Observacions:

Com s’ha assabentat del nostre servei ?: ...
Si té inconvenient a rebre informació de temes de promoció econòmica i desenvolupament local des de
la nostra entitat, IPEP, especifiqui’ns-ho: NO VULL REBRE INFORMACIÓ

“Les dades que ens facilita s’incorporaran a un fitxer automatitzat de l’Ajuntament de Palafrugell creat per a la gestió de la borsa de
treball i per a rebre informació sobre activitats de promoció econòmica. Podran ser cedides a altres administracions públiques amb
competències en aquesta matèria. Segons la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, vostè pot
exercir els seus drets d’accés, de rectificació, d’oposició i, si és el cas, de cancel·lació, tot adreçant-se a l’alcalde-president de
l’Ajuntament”.

C. Major, 1 (Can Rosés)
17200 Palafrugell
Tel. 972 61 18 20
www.ipep.cat - c/e: ipep@palafrugell.net

El/la sol·licitant DECLARA1 que:


Està informat/ada que la borsa de treball del Servei d’Ocupació Municipal de l’Ipep (SOMI) és un
servei públic que no representa cap cost per a l’empresa i que actua com a intermediari entre les
empreses i les persones demandants de feina.



Les dades i condicions laborals indicades en aquest formulari són certes, i accepta que el
SOMI gestioni les ofertes de treball per ordre d’arribada, una vegada rebut el formulari, signat per
el/la representant legal d’empresa (o ocupador/a) i emplenat amb totes les dades necessàries. El
Servei d’Ocupació Municipal de l’IPEP es reserva el dret de rebutjar la gestió de l’oferta que no
compleixi la normativa laboral vigent o que no es presenti amb un mínim d’una setmana d’antelació
a la incorporació al lloc de treball.



Accepta que el SOMI, d’acord amb l’empresa, garantint la confidencialitat de la seva identitat 2,
podrà fer difusió de l’oferta de treball segons la informació rebuda a través dels diferents mitjans de
comunicació al seu abast: taulers d’anuncis, pàgina web del servei, i opcionalment, com a entitat
adherida al nou sistema “Feina en Xarxa” al portal Web del Servei d’Ocupació de Catalunya “Feina
Activa”.



Que està informat/ada que les dades de les persones candidates que el SOMI facilitarà resten
sotmeses al compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal (LOPDCP) i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova
el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre. Atesa la
protecció legal d’aquestes dades, declara que no en farà un mal ús i que només s’utilitzaran per als
tràmits relacionats amb la cobertura del lloc o llocs de treball oferts.



Que en cas de no cobrir la vacant en el procés de selecció que s’obre, es podrà donar fi a la gestió
i així, si s’escau, serà possible generar una nova sol·licitud per tal rebre noves candidatures.



Que comunicarà el resultat de la selecció al SOMI en un termini màxim de 15 dies des que
aquest procés hagi finalitzat.

Signatura del representant legal o persona de contacte i segell de l’empresa.

Imprimir la sol·licitud

Deixar en blanc la sol·licitud

Lloc i data
,

de

de

Sí, he llegit i subscric les declaracions i condicions d’us de la borsa de treball
Sí
No Autoritzo a mostrar les dades de identificació de l’empresa
Nom a mostrar :
Correu electrònic i/o telèfon a mostrar:
1

2

Signeu, segelleu i passeu-nos aquest document escanejat a:
ipep@palafrugell.net

