PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I TURISME
ÀREA OCUPACIÓ-INTERMEDIACIÓ

PROTOCOL PER EMPLENAR
EL FORMULARI D’OFERTA DE TREBALL
CONSIDERACIONS GENERALS
 Cal retornar el formulari d’oferta de treball i el full de compromís degudament signats i segellats per
l’empresa (per fax, correu electrònic o en persona).
 Empleneu-lo amb lletra clara, o empleneu directament a l'ordinador.
 L'espai superior dret és reservat al personal tècnic.
 A continuació us especifiquem les dades absolutament necessàries, marcades amb el símbol , per a una
gestió àgil i eficaç de l’oferta de treball.
 Si es cobreix la vacant sol·licitada, feu-nos-ho saber per tancar l’oferta, tot informant del nom, cognoms i
data d’alta de la persona contractada (si és un/a candidat/a derivat/ada de la nostra borsa de treball).
 No es tramitarà cap oferta fins que haguem rebut la petició signada per escrit i haguem comprovat que hi
consten totes les dades obligatòries.
1. Característiques del lloc de treball a proveir

(CONDICIONS LABORALS)

Ocupació: especifiqueu el nom de l'ocupació.
Modalitat contracte ofert (especifiqueu el tipus de contracte):
- per obra o servei
- a temps parcial
- foment ocupació disminuïts
- per circumstàncies de producció
- formació o pràctiques
- mercantil (per a autònoms)
- d’interinitat / substitució
- indefinit
- altres
Durada contracte: temps previst de contractació, si es preveu continuïtat i si és un possible contracte indefinit.
Jornada i horari de treball (especifiqueu-ho tan detalladament com sigui possible):
- de dilluns a divendres/dissabte
- torns (matí, tarda, nit)
- horari intensiu (matí, tarda o nit)
- dissabte i/o diumenge
- horari partit
- horari parcial (matí, tarda o nit)
Retribució: especifiqueu l'import del salari en net o brut, al mes o a l’any, i el nombre de pagues (12, 14 o 15).
Apartat a omplir només per ETT o empreses de serveis que cedeixen personal:
Feu referència a la ubicació concreta del centre de treball on la persona presta els serveis:
Nom de l’empresa usuària de l’ETT o del centre de treball (adreça i municipi).
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2. Perfil professional de l'ocupació

(REQUISITS CANDIDATS)

- Si empleneu a mà, encercleu entre les opcions «valorable» o «imprescindible» referent al/s requisit/s que
especifiqueu a continuació (si és que demaneu algun requisit).
- Si empleneu a l'ordinador, entre les opcions «valorable» o «imprescindible» elimineu l'opció que no desitgeu i
deixeu l'opció que considereu oportuna.
- Quant a idiomes i informàtica, especifiqueu el nivell (elemental, mitjà, avançat) i els programes concrets.
3. Dades identificatives de l'empresa que contracta

(DADES EMPRESA)

S'ha d'emplenar tots els camps d’aquest punt 3.
Per a les ETT o empreses de serveis que cedeixen personal, aquest punt s'ha d'emplenar amb les dades de
l’empresa que contracta el treballador/a. Les dades de l’empresa on es presta el servei ja s’especifiquen al punt 1.
4. Protocol de derivació de candidats/es
Marqueu amb una creu sobre l'opció de com voleu establir contacte amb les persones candidates.

