
CLAUS

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ A OFERTA DE TREBALL

Codi convocatòria: CL-TE-2244

Denominació: TÈCNIC/A DE COMUNITATS ENERGÈTIQUES, GESTIÓ ENERGÈTICA I PROJECTES
RENOVABLES

DADES PERSONALS

Nom i cognoms

NIF / DNI

Municipi d’empadronament

Telèfons de contacte

Adreça Electrònica

Certificat discapacitat                          Si No                     Adjuntat

Documentació adjunta

Currículum actualitzat (*)
DNI o Targeta de Resident (en vigor i que habiliti per treballar) (*)
Informe de vida laboral (*)
Títol de grau o llicenciatura en enginyer de l'energia, ciències ambientals, biologia ambiental o similar de la
mateixa branca formativa (*)
Nòmines, contractes laborals o certificats d’empresa amb descripció de tasques que acreditin l’experiència
laboral mínima d’un any en la realització de les tasques pròpies del lloc de treball (*)
Nivell C1 de català o equivalent o superior

Nòmines, projectes de col·laboració, contractes laborals o certificats d’empresa amb descripció de tasques que
acreditin l’experiència professional i/o col·laboració en empreses públiques i/o administració pública amb
responsabilitats similars a les descrites en aquestes bases
Grau d'enginyeria industrial, mecànica, elèctrica i/o de l’energia

Formació i/o experiència específica acreditable en gestió i/o transició energètica i/o educació ambiental

Nivell B2 d’anglès o equivalent o superior

Certificat d’empadronament en Sant Boi

(*) Imprescindible

Per presentar la documentació:

● Online a l’adreça ofertesdefeina@coressa.cat
● Presencial: Masia Can Julià, Bonaventura Calopa, 26 (St. Boi) de dilluns a divendres de 9h a 14h.

Les sol·licituds s’han de presentar completes, amb totes les dades i tota la documentació, en cas que manqui alguna
informació quedaran excloses del procediment.

Companyia Local d’Actuacions Urbanístiques, SA (CLAUS), en endavant LA RESPONSABLE, és responsable del tractament de les dades personals de la persona
interessada i l’informa que seran tractades de conformitat amb el que es disposa al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i a la Llei Orgànica 3/2018,
de 5 de desembre (LOPDGDD). Finalitat del tractament: Participació de la persona interessada en el procés de selecció i en l’anàlisi del perfil per escollir la candidatura.
Legitimació: El tractament de dades personals està basat en el consentiment de la persona interessada mitjançant la signatura del present document. En tot moment
podrà retirar el seu consentiment . Criteris de conservació de les dades: Termini màxim d’un any, a excepció que es revoqui prèviament. Després es conservaran
bloquejades per a complir els terminis legals, adoptant les mesures per impedir el seu tractament incloent la visualització, i estant únicament a disposició de jutges,
tribunals, ministeri fiscal o administracions públiques per fer front a responsabilitats legals. Transcorregut el període legal requerit, es procedirà a la destrucció definitiva de
les dades. Actualització de les dades: en cas de produir-se alguna modificació de les vostres dades, us demanem que ho comuniqueu per escrit el més aviat possible, a
fi de mantenir les vostres dades actualitzades. Comunicació de les dades: es podran comunicar les dades a les empreses del grup per a la mateixa finalitat. La persona
interessada pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment i pot exercir el dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, així com el de
limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a LA RESPONSABLE en Masia Can Julià, Bonaventura Calopa, 26 - 08830 SANT BOI DE LL. (Barcelona).
gdpr@coressa.cat. També podrà interposar reclamació a apdcat.gencat.cat si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent. Contacte protecció de dades:
dpo@coressa.cat. La persona interessada queda informada i accepta el tractament de les seves dades en els termes anteriorment exposats.

Signatura,

CL-TE-2244

mailto:ofertesdefeina@coressa.cat

