
Oferta d´ocupació per a la borsa de treball

Emplene tots els camps solicitats.

Cicles Formatius

Seleccione el cicle(s) de la familia(s) professional que més s´ajuste al perfil de l´oferta de treball:

FAMÍLIA PROFESSIONAL TÍTOL

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ Títol professional bàsic Serveis administratius

INFORMÀTICA I 

COMUNICACIONS
Títol professional bàsic Informàtica d´oficina

EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL Grau Superior Projectes d´edificació

SANITAT

Grau Mitjà Cures auxiliars d´infermería (LOGSE)

Grau Mitjà Emergències Sanitàries

Grau Mitjà Farmàcia i parafarmàcia

Grau Superior Anatomía patològica i citodiagnòstic

Grau Superior Documentació i administració

Grau Superior Laboratori clínic i biomèdic

Dades de l´empresa

Raó social CIF

Activitat

Persona de 
contacte

Carrec

Domicili

Població C.P.

Telèfon Fax

E-mail de 
contacte

IES Matilde Salvador (12005261) Av. Casalduch, 120 – 12005 Castelló de la Plana (Castelló)

Tel: 964 738 990 – Fax: 964 738 991 - e-mail: 12005261@gva.es – http://iesmatildesalvador.edu.gva.es



Oferta d´ocupació

Lloc a cobrir:

Categoria professional:

Horari/torn:

Tipus de contrate:

Durada del contrate:

Data límit d´admisió de candidats:

Tasques/funcions:

Requisits:

Es valorarà:

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016 ia la Llei Orgànica 3/2018, de
5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, L'IES MATILDE SALVADOR amb CIF Q6250009E
l'informa que les dades d'empresa, així com les dades de contacte facilitades, seran tractades per l'entitat amb la finalitat de publicar
la seva oferta d'ocupació en la plataforma web emplea FP www.empleafp.com. Atenent la seva sol·licitud, les dades personals seran
publicats a la plataforma d'ocupació esmentada per tal que tercers professionals puguin tenir coneixement de la seva oferta, contacteu
amb la vostra entitat si ho desitgen o els facin arribar el seu  CV o qualsevol altra informació relacionada amb la mateixa.
Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i altres drets recollits en la normativa esmentada, remetent una sol·licitud
per  escrit  a  l'adreça  :    Av.  Casalduch,  120  de  Castelló  de  la  Plana,  o   a  través  de  l'adreça  de  correu  electrònic  :
bo  rsatreball.iesmatildesalvador  @  gmail  .com,  adjuntant  fotocòpia  del  seu DNI o document  equivalent.  Pot  sol·licitar  informació
addicional  sobre  la  manera  en  què  tractem  les  seves  dades  dirigint-se  a  l'correu  electrònic
borsatreball.iesmatildesalvador@gmail.com dalt indicat.

IES Matilde Salvador (12005261) Av. Casalduch, 120 – 12005 Castelló de la Plana (Castelló)

Tel: 964 738 990 – Fax: 964 738 991 - e-mail: 12005261@gva.es – http://iesmatildesalvador.edu.gva.es
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