
OFERTA LLOC DE TREBALL

Denominació lloc:                  SECRETARI/A DE DIRECCIÓ
Data límit presentació instàncies:    23 de gener de 2019

Tipus de contractació:                             Cobertura baixa laboral de titular del lloc

Consorci Mercat de les Flors
Lleida, 59

08004 - Barcelona, 

Telèfon:                  93 256 26 00
Contacte:  rrhh@mercatflors.cat

  web:  www.mercatflors.cat

Dades sol·licitant

Nom:   Cognoms:

DNI/NIF/NIE:

Carrer:

Municipi:  CP:

   Telèfon:   Mòbil:

 Adreça electrònica:

Acompanyo la següent documentació

Puc acreditar quan em sigui requerit

Aquesta instància totalment omplerta

Curriculum vitae actualitzat especialment en les tasques i funcions desenvolupades

Certificat de vida laboral, emès per la Tresoreria General de la Seguretat social, les dades del qual 
coincideixen amb el que s'especifica al Currículum Vitae

Documentació acreditativa de la nacionalitat

Haver complert 18 anys.

Tenir la titulació requerida a la convocatòria

Tenir experiència laboral requerida a la convocatòria

Coneixement d'idiomes

Altres

Català

Castellà

Disposo del Nivell C de Català (*)

Anglès

(*) - En cas de no disposar del Nivell C de català el candidat haurà de superar una prova de nivell abans de resoldre el procés de selecció

especificar



Declaro

Que tinc disponibilitat horària flexible, ajustada al servei.

Que, en atenció al que disposa el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea, ACCEPTO 
expressament el tractament de les dades personals que facilito únicament i exclusiva per operar per aquest 
procés de selecció , inclosa la seva cessió a tercers si és necessari.

Que són certes totes les dades consignades en aquesta sol·licitud i la documentació que hi annexo.

Que en la data que expira el termini per a la presentació de sol·licituds, compleixo totes les condicions 
exigides a la convocatòria, i puc acreditar-les documentalment.

Que tinc capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques de la plaça.

Que no estic separat/da per resolució disciplinària ferma del servei de cap administració pública.

Que no estic inhabilitat/da per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques.

Pot ampliar informació en relació al tractament de dades personals que fa el Consorci Mercat de les Flors a la nostra web http://mercatflors.cat/
avis.legal. 
 
En qualsevol cas, per aclarir dubtes o preocupacions sobre la forma en que tractarem les seves dades personals o per exercir qualsevol dels seus dubtes, 
pot adreçar-se a protecciodedades@mercatflors.cat

Sol·licito

Ser admès/esa en el procés selectiu convocat per a la provisió del lloc SECRETARI/A DE DIRECCIÓ

, de gener de 2019

Signatura del sol·licitant

Que autoritzo que tota la comunicació oficial referida a aquest procés de selecció es pot realitzar a través de 
l'adreça de correu que he referit anteriorment
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