FUNDICIÓ D’ALUMINI
Carretera de Miànegues s/n - 17834 Porqueres- GIRONA
Tel. 972 58 29 60

- FAX 972 57 20 54

Apartat de correus, 47- 17820 Banyoles

E-mail: info@funial.com

http://www.funial.com

Sol·licitud de treball
Recomanacions per complimentar aquesta sol·licitud:
1. Complimenteu a mà aquesta sol·licitud.

Fotografia

2. Les dades d’aquesta sol·licitud rebran un tractament
totalment confidencial.

Recent

3. Contesti amb exactitud totes les dades que li són
requerides en aquest qüestionari.
4. El falsejament o omissió de les dades de sol·licitud
donarà lloc a l’eliminació de la candidatura.

Dades personals
1er Cognom

2n Cognom

Nom

Domicili Actual

Població

Data de naixement

Codi Postal

Lloc de naixement

Nacionalitat

Nº Assegurança social

Estat civil

Telèfons (de localització)

Núm. DNI

Categoria o treball sol·licitat

Aspiracions econòmiques

Estudis cursats
Classe d’estudi o nivell assolit

Data inici

Data fi

Centre docent

Últims
Estudis
Cursats

Altres
o

Cursets
Estudia
Actualment

SI

NO

Permís de conduir
Permís de conduir
SI

NO

Tipus de permisos

Vehicle
SI

Tipus de vehicle
NO

Idiomes

Català

Nivell

0: nul

1: baix

Castellà

Francès

Anglès

0: nul

1: baix

2: mig

3: alt

______

______

4 : molt alt
_______

El parla
L’escriu
L’entén

Coneixements informàtics
Nivell

2: mig

3: alt

4 : molt alt

Processador de Texts

Full de càlcul

Entorn Windows

Autocad

Base de dades

Altres

Nom

Nivell

Treball realitzat

Categoria

Data inici

Data fi

Treball realitzat

Categoria

Data inici

Data fi

Treball realitzat

Categoria

Data inici

Data fi

Últimes empreses on ha treballat
Empresa:
Domicili:
Motiu del canvi:
Empresa:
Domicili:
Motiu del canvi:
Empresa:
Domicili:
Motiu del canvi:

Perquè li interessa treballar a FUNIAL ?

Hi ha algun familiar o amic que treballi a FUNIAL ?

Disponibilitat horària
Estaria disposat a treballar en el torn de nit ?
SI

NO

Estaria disposat a treballar els dissabtes ?
SI

NO

Estimacions i aclariments que estimi convenients

Data:

Signatura

D’acord a la llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal se l’informa que les dades recollides en aquest
formulari seran incorporades al fitxer de CURRÍCULUMS, en el qual el seu responsable és FUNIAL S.L, amb la finalitat i amb
l’objecte de formar part en els processos de selecció de personal que es portin a terme.
En el cas de produir-se alguna modificació de les seves dades, preguem ens ho comuniqui degudament per escrit amb la finalitat
de mantenir la seva sol·licitud actualitzada. Podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per
escrit, en els terminis que estableix la Llei, a la direcció Carretera de Miànegues s/n 17834 Porqueres- GIRONA

