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Imprès Oferta de treball

Rev./Data: 6/Juliol/12

OFERTA
Data oferta
Empresa
Adreça

27/04/2017
Centre de formació
TARRAGONA

Núm. oferta

Telèfon

977 25 23 24

Fax

e-mail

secretaria@ceop.es

Persona de contacte

Ilu Montes/Concepció Ortuño

Lloc a cobrir

Docent especialitat anglès

284

977 21 65 05

Núm. Places 1

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL
Impartir cursos d’anglès de formació ocupacional i formació contínua.

Tipus de feina
Tipus de contrate

Indefinit

Temporal

Durada del Contracte
Segons cursos
completa
x
Jornada
Temps parcial
Partida
Retribució bruta mensual (aprox.)
Persona de Contacte

Substitució

x

Horari

Ilu Montes / Concepció Ortuño

REQUISITS DEL LLOC DE TREBALL
Formació

Filologia Anglesa, Traducció i Interpretació o Certificat d’Aptitud d’Anglès de
l’EOI

Altres coneixements

Formació per a formadors / Màster del professorat

Experiencia

Experiència mínima de 600 hores impartides acreditades

Idiomes

Català, castellà i anglès

Edat
Altres

Carnet de conduir

Si

/ No

Vehicle propi

Si

/

No

Persona resolutiva, eficient, organitzada i amb elevada qualitat en el treball realitzat. Amb
facilitat per al treball en equip

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades personals
s’inclouran dins d’un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Centre d’Estudis i Orientació Professional S.L. amb la finalitat de poder atendre els
compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè. Pot exercir el dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, dirigint un escrit a CEOP Av.
Roma 5C 1r.2ª (43005) Tarragona, a l’atenció del responsable del fitxer. Si en el termini de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les dades no
han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre
les parts.
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