SOL·LICITUD PER A FORMAR PART DEL PROCÉS DE SELECCIÓ D’ASPIRANTS PER A
LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE SECOMSA,SA
CONVOCATÒRIA 2017
En/na...................................................................................................,
major
d’edat
amb
NIF/NIE....................................... i domicili al carrer...................................... CP ............. del
municipi
de..............................................
telèfon..........................................
correu
electrònic.................................................a efectes de notificacions.
MANIFESTA
Que tinc la intenció de formar part com a aspirant del procés de selecció de personal per a la
constitució de la borsa de treball per a la/les categoria/es de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CONDUCTORS………………………………………………………………………………
PALISTES……………………………………………………………………………………..
PEONS DE PLANTA, MANTENIMENT O JARDINERIA………………………………..
POPISTES……………………………………………………………………………………
MECÀNICS…………………………………………………………………………………..
ELÈCTRICS…………………………………………………………………………………..
AUXILIARS I ADMINISTRATIUS…………………………………………………………..

(marcar amb X la casella o caselles de les categories professionals a les quals opti l’aspirant)

Amb aquesta manifestació accepto la totalitat de bases de la convocatòria, aprovades pel
Consell d’Administració el dia 19 d’octubre de 2017, i adjunto la documentació necessària per a
acreditar els mèrits i requisits que consten en les esmentades bases.
Així mateix, declaro sota la meva responsabilitat que les dades que hi faig constar, així com la
documentació adjunta, són certes i comprovables, i per tant, són dades verificables i veraces.
En cas contrari, accepto que, en cas d’inexactitud o falsedat de les mateixes, sigui motiu
d’exclusió de la convocatòria o de la borsa, o fins i tot del possible futur lloc de treball que
sorgeixi a SECOMSA, SA.
Per últim, dono el meu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són
necessàries per a prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés
selectiu, d’acord amb la normativa vigent, i especialment, amb la Llei orgànica de protecció de
dades.
I perquè així consti, faig avinent la meva signatura en el lloc i data indicats.
(Nom i signatura)

........................................................, ....... de ................ de 201_
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de Caràcter Personal, l’informem que
les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat per tal de donar servei i resposta a la sol·licitud que ha
presentat. El Responsable del Fitxer és SECOMSA SA i podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació i oposició de
les seves dades personals mitjançant comunicació escrita i adjuntant fotocòpia del DNI a la seu de l’empresa
SECOMSA, SA

SERVEIS COMARCALS
MEDIAMBIENTALS, SA
Doctor Ferran, 8
Tel. 977 327 155
Fax 977 321 773
43202 REUS (Baix Camp)
secomsa.baixcamp@altanet.org
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Centre Comarcal de Gestió de Residus
Planta Compostatge del Baix Camp
Camí de Riudecols, s/n
Tel. 977 26 21 51 - 68
Fax 977 26 22 56
43772 BOTARELL (Baix Camp)

