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Ajuntament de
Vilanova del Camí
Número de l’oferta:
Ocupació:

1. DADES DE L’EMPRESA
PROCEDÈNCIA:



Visita prospecció realitzada



OSOC



Informació d’altres empreses usuàries



Empresa usuària del servei



Publicitat del servei



Altres SLO’s de la Xarxa



Altres serveis municipals



Altres vies

Data d’alta: .... /.... /.......... Data modificació: ..... /..... /.......... Data tancament: ..... /..... /..........
Servei:

Ajuntament de Vilanova del Camí - Àrea de Promoció Econòmica
Tècnic/a: ...........................................................

EMPRESA:
Nom d’empresa: ...................................................................
Activitat Econòmica: ........................................
Número de patronal / SS:

CIF: ....................................

Dimensió (nombre treballadors/es): ..............

................................................................

Adreça: .............................................................
Municipi: .......................................... Codi Postal: ................
Telèfon: ...............................


Fax:..................................

Web:................................................

CONTACTE:

Nom i Cognoms: .......................................................................
Càrrec ocupat: ............................................
Adreça electrònica: ............................................................
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2. CARACTERÍSTIQUES DEL/DE LA DEMANDANT


REQUISITS

 Edat mínima: .............

Edat màxima: .......................

 Municipi de residència a:



Vilanova del Camí



Altres municipis

 Permisos de conduir i carnets:


Tipologia de permisos de conducció de vehicles
obligatoris

 Titulació requerida:

valorables



B



C



D



Altres tipus..............................................
Vehicle propi:





Sí



No





Tipologia de carnets professionals:



Manipulador d’aliments



Carretó elevador



Altres carnets especials:.......................................................

..........................................................................................

 Nivell d’Informàtica:
Windows

Word

Excel

Access

Altres:

 Mig

 Mig

 Mig

 Mig

 Mig

 Alt

 Alt

 Alt

 Alt

 Alt

 Idiomes:
Castellà

Català

Anglès

Altres:

 Mig

 Mig

 Mig

 Mig

 Alt

 Alt

 Alt

 Alt
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3. CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL
OCUPACIÓ SOL·LICITADA :

....................................................................................

Descripció de les tasques a desenvolupar:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
EXPERIÈNCIA EN L’OCUPACIÓ
 Categoria professional (Tècnic/ca, oficials/es 1a, Auxiliar, Aprenent/a, Peó, ....):
.............................................................................................................................................
 Experiència requerida en mesos: .................................
ALTRES CARACTERÍSTIQUES







Esforç físic:



Sí



No

Atenció al públic:



Sí



No

Altres característiques del lloc de treball: ........................................................................

JORNADA LABORAL



De dilluns a divendres -

Horari: ..............................................



Caps de setmana

-

Horari: .............................................



Torn americà

-

Dies i horari: ......................................................

MUNICIPI DEL LLOC DE TREBALL: .....................................................................
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TIPUS DE CONTRACTE:



Indefinit



Obra o servei



Mercantil



Altres: ..................................................

DURADA DEL CONTRACTE



Entre 1 i 6 mesos



Més de 6 mesos i menys de 12 mesos



Més de 12 mesos



Indefinit



Durada indeterminada per obra o servei

 Contracte prorrogable:



sí



no

 Salari net mensual:
 Data d’incorporació:

..................................
..... / ...... / .................

PROCÉS DE SELECCIÓ
 Número de llocs a cobrir: ...................
 Forma de derivació de candidats a l’empresa:



El/la candidat/a telefonarà a l’empresa



El SOL enviarà el CV



El/la candidat/a es presentarà a l’empresa



El SOL enviarà llistat de candidats/es



L’empresa recollirà els CV al SOL
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FULL DE COMPROMÍS DE L’EMPRESA
L’empresa.......................................................................

amb CIF

..................................................................

Domiciliada al municipi de ............................................................................, es manifesta usuària del SOL de
l’Ajuntament de Vilanova del Camí, concretament del Servei de borsa de treball i es compromet a:
1.

Col·laborar activament amb el SOL de l’Ajuntament de Vilanova del Camí en la definició del perfil del
treballador/a que està cercant:

2.

a.

Especificant els requisits dels/de les treballadors/es que cerquen

b.

Descrivint les tasques que cal desenvolupar

c.

Comunicant les condicions laborals que oferirà al/la treballador/a

Informar dels resultats del procés de selecció: quins/es han estat els/les candidats/es seleccionats/des i
quines han estat les causes del refús de la resta dels/les candidats/es.

3.

Tractar amb total confidencialitat les dades personals dels/de les candidats/es facilitats pel SOL de
l’Ajuntament de Vilanova del Camí, a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per
garantir la seguretat de les dades, a fer-ne un ús responsable exclusivament per a l’oferta gestionada, a
destruir-les un cop finalitzat el procés de selecció i a no cedir-les o comunicar-les a tercers sense el
consentiment exprés de l’afectat/da.

4.

Garantir la veracitat de la informació aportada.

Per la seva banda, el SOL de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, es compromet a:
1.

Col·laborar activament amb l’empresa per definir les característiques dels/de les candidats/tes.

2.

Informar de les característiques dels/de les candidats/tes que han acceptar participar en el procés de
selecció. Així mateix, seguint el protocol d’actuació pactat amb l’empresa, els hi derivarà.

3.

El servei es manifesta com a intermediari entre l’empresa usuària que ofereix llocs de treball i els/les
candidats/es derivats/des a les mateixes. Qualsevol relació posterior es limitarà al/la candidat/a
seleccionat/da i l’empresa contractant.

4.

El servei podrà donar de baixa a l’empresa, sense necessitat d’avís previ, en el cas que es detecti que les
dades facilitades no són certes.

5.

D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que
les dades personals seran incloses al fitxer Xaloc amb la finalitat de gestionar la intermediació laboral entre
el/la sol·licitant d’ocupació i l’empresa contractant. Aquestes dades poden ser cedides a altres serveis
d’ocupació de les administracions públiques. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició de les dades del fitxer, dirigint-se al responsable d’aquest fitxer: Servei d’Orientació Laboral Aj.
Vilanova del Camí a l'adreça postal Carrer del President Companys, 1, 2n pis 08788 Vilanova del Camí.

I per a que així consti, signen el present document a Vilanova del Camí, a

........ / ....... / ...................

Pel Servei d’Orientació Laboral
Per l’empresa
(signatura del/de la responsable i segell)

de l’Ajuntament de Vilanova de Camí
(signatura del/de la responsable i segell)
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