
    

 

 
 

 

BORSA DE TREBALL PER A EMPRESES ASSOCIADES  
 

Aquest és un servei per a empreses associades al nostre Gremi i consisteix en la difusió de la vacant 

per part del Gremi per a que les persones interessades puguin fer arribar el seu currículum, o dades 

de contacte, al correu indicat per l’empresa que ofereix la vacant. 
 

Si voleu que el Gremi us ajudi a trobar personal, ens heu de fer arribar aquest full (omplert i signat) a 

la següent adreça de correu: info@gremitarragona.com 
 

NOM DE L’EMPRESA: ________________________________________________________________ 

CIF/NIF: ___________________________          POBLACIÓ: ___________________________________ 

LLOC DE FEINA QUE S’OFEREIX: ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

DURADA DE LA VACANT: _____________________________________________________________ 

REQUISITS NECESSARIS: ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

ADREÇA ELECTRÒNICA ON ELS INTERESSATS 
HAN DE FER ARRIBAR EL SEU CURRICULUM VITAE: ____________________________________________ 
 

OBSERVACIONS: ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

□  Vull que el Gremi comuniqui aquesta oferta de treball a les empreses que té associades. 
□  Vull que el Gremi publiqui aquesta oferta de treball a la/les seva/es xarxa/es social/s i que ho 
 comparteixi amb els grups que consideri oportuns per fer-ne difusió. 
□ Vull rebre, per correu electrònic, els CV que tingui el Gremi i que puguin encaixar amb aquesta 
 sol·licitud, i em comprometo a no utilitzar les dades que se’m facilitin amb cap altra finalitat. Sé que 
 aquestes dades que el Gremi ens facilita, són confidencials. 
□ He llegit, i estic d’acord, amb la protecció de dades que es troba a continuació. 
 
 

 

PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR), l'informem que les dades personals 

i adreça de correu electrònic de l'interessat, seran tractades sota la responsabilitat del GREMI D’INDUSTRIALS INSTAL·LADORS ELECTRICISTES, 

FONTANERS I AFINS DE LA  COMARCA DEL TARRAGONÈS per a l'enviament de comunicacions sobre els nostres productes i serveis i es conservaran 

mentre hi hagi un interès mutu per a això. Les dades no seran comunicades a tercers, excepte per obligació legal. L'informem que pot exercir els drets 

d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i els de limitació i oposició al seu tractament adreçant-se a: POLÍGON INDUSTRIAL 

RIU CLAR, CARRER ESTANY, 10 NAU 19 - 43006 TARRAGONA Email: info@gremitarragona.com. Si considera que el tractament no s'ajusta a la 

normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en www.agpd.es. 

Signatura: 

      

     Nom i cognoms de la persona que signa: ______________________________ 

     ______________________________ DNI: ____________________________ 

     Lloc i data: _____________________, _____, d ________________ de 20 ___  

mailto:info@gremitarragona.com
http://www.agpd.es./

