
FITXA d’OFERTA de TREBALL  

DATA D’ALTA DE L’OFERTA: 25/06/2018 
 
 

PERFIL SOL·LICITAT 

LLOC DE TREBALL SOL·LICITAT: Ajudant/a cuina 

NÚMERO DE VACANTS: 1 DATA D’INCORPORACIÓ: 09/07/2018 
TASQUES A REALITZAR: Haga clic aquí para escribir texto. 
 
Suport tasques cuina 
Elaboració plats 
Servei de neteja 
 

FORMACIÓ: ESO / BATXILLERAT O CFGM EXPERIÈNCIA: Preferible 
 

IDIOMES: Haga clic aquí para escribir texto. 
 

INFORMÀTICA: Haga clic aquí para escribir texto. 
 
 
 

ALTRES REQUISITS, COMPETÈNCIES: Haga clic aquí para escribir texto. 
 
 
Ganes de treballar 
Puntualitat 
Curs de manipulació d’aliments (si no es disposa, ho fa a l’empresa) 
 

 
 

DADES BÀSIQUES DEL CONTRACTE 
HORARI/JORNADA: 13 a 16h- 20h a 00h. 
 
 

RETRIBUCIÓ: 1200 eur/net 
 
 

TIPUS I DURADA DEL CONTRACTE: 6 mesos 
 

ZONA/ES DE TREBALL: Montgat 
 

CARNET DE CONDUIR:  
Sí ☐ No ☒ 

VEHICLE:  
Sí ☐ No ☒ 

 
D'acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal, l’informem que les seves dades personals s'inclouran a un fitxer titularitat del Consell 
Comarcal del Maresme i seran objecte de tractament per gestionar el Programa Fem 
Ocupació per a Joves que ens ha sol·licitat.  
Les seves dades no seran cedides a persones físiques o jurídiques, públiques o privades sense 

 
"Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat, d’acord amb el Programa “Fem Ocupació per 
a Joves”, regulat per l’Ordre EMO/256/2015, modificada per l’Ordre TSF/212/2016, de 29 dejuliol, la Resolució TSF/2937/2017, de 14 de desembre, , per 
la qual s'obre la convocatòria de l'any 2017 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de les actuacions del Programa "Fem Ocupació per 
a Joves i la Resolució TSF/2936/2017, d’1 de desembre per la qual s'obre la convocatòria anticipada per al 2018 per a la concessió de subvencions destinades a 
la realització de les actuacions del Programa "Fem Ocupació per a Joves”.  

 
 

 

 

 



el seu consentiment si no ho autoritza una Llei.  
Vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, o altres drets reconeguts 
per la normativa dirigint-se a l’Oficina de Registre del Consell Comarcal del Maresme, Plaça 
Miquel Biada, 1, 08301 Mataró. 
 
 

Consell Comarcal del Maresme 
Àrea de Promoció Econòmica 

Plaça Miquel Biada, 1 
08301 MATARÓ 

www.ccmaresme.cat 
93 741 16 16 

 

 
"Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat, d’acord amb el Programa “Fem Ocupació per 
a Joves”, regulat per l’Ordre EMO/256/2015, modificada per l’Ordre TSF/212/2016, de 29 dejuliol, la Resolució TSF/2937/2017, de 14 de desembre, , per 
la qual s'obre la convocatòria de l'any 2017 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de les actuacions del Programa "Fem Ocupació per 
a Joves i la Resolució TSF/2936/2017, d’1 de desembre per la qual s'obre la convocatòria anticipada per al 2018 per a la concessió de subvencions destinades a 
la realització de les actuacions del Programa "Fem Ocupació per a Joves”.  
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