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FIRA01-19 Delineant a Fira 2000, SA (07.05.19)

Fira 2000, SA ha de cobrir un lloc de delineant per fer una substitució per un termini inicial
de 3 mesos ampliable a un màxim de 6 mesos.
Descripció del lloc:
Denominació: Delineant
Jornada: Reduïda
Horari: de 9 a 14 hores
Localitat: Hospitalet de Llobregat
Centre de treball: Carrer Dolor Aleu
Requisits mínims:
Nivell formatiu mínim de grau superior.
Certificat de nivell intermedi de català ( B2 ) o equivalent.

Experiència prèvia de més de 5 anys desenvolupant tasques de delineant, amb
coneixements elevats d’Autocad 2D-3D.
Aspectes que es valoren:
Coneixements d’arquitectura
Coneixements tècnics de:
- 3D
- studio Max
- Rhinocero
- Coneixements bàsics de Revit
- Coneixements programes de Adobe (Photoshop, Indesign, Ilustrator, etc.)
- coneixement programes de Office.
Selecció:
El procediment de selecció consistirà en l’estudi del currículum (valoració de l’experiència
prèvia i altra informació sobre la trajectòria professional), i, si escau, en una entrevista
personal i/o es faran proves per valorar els coneixements, habilitats i aptituds.
En cas de requeriment caldrà disposar dels originals de les certificacions acreditatives de la
formació i experiència laboral esmentades al currículum.
Salari:
El salari brut mensual serà de 1.625 euros
Participació:
Les

persones

interessades

hauran

de

fer

arribar

el

seu

currículum
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rantonana@fira2000.org , fins al dia 17 de maig de 2019.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable
Finalitat

Legitimació
Destinataris
Drets

Informació
addicional

FIRA 2000, S.A.
+info
Gestió del procés de selecció aplicat pel Candidat i, si
s’escau, mantenir-lo informat d’altres processos de
selecció
+info
Consentiment de l'interessat
+info
No es comunicaran a tercers, excepte obligació legal
+info
Accedir, rectificar, suprimir i oposar-se, així com altres
drets, com s'explica en la “Informació Addicional”
+info
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre
Protecció de Dades en la Política de Privacitat completa

Amb la presentació del currículum queda acceptada la Política de Privacitat
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POLÍTICA DE PRIVACITAT
Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades personals?
Identitat: FIRA 2000, S.A. (“FIRA 2000”)
C.I.F.: A-60272705
Domicili: C/ Dolors Aleu, 19-21 3r 2ª 08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
E-mail: info@fira2000.org
Telèfon: (+34) 932896140
DPD: dpo@fira2000.org
Amb quines finalitats tractem les seves dades personals?
Tractem la informació que ens facilita el candidat amb la finalitat de donar curs a la seva
candidatura en el procés de selecció en el qual hagi aplicat i tramitar la seva eventual
incorporació a la plantilla de FIRA 2000 i, si escau, notificar-li o informar-li d'altres
processos de selecció de personal de FIRA 2000 que puguin ser del seu interès.
Serà necessari que el candidat faciliti a FIRA 2000 les dades que aquesta entitat li indiqui
que són obligatoris ja que, en cas contrari, FIRA 2000 podria rebutjar al candidat del
procés de selecció amb independència de la fase en el qual es trobi. A més, haurà de
facilitar a FIRA 2000 les seves dades actuals perquè tingui la informació actualitzada i
sense errors.
Quan temps conservarem les seves dades personals?
Les dades personals proporcionades pel candidat es conservaran per al supòsit que
sorgissin nous procediments de selecció que encaixessin amb el perfil del candidat mentre
no se sol·liciti la seva supressió pel mateix per tal de poder-lo informar d’altres processos
de selecció.
Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?
La base legal per al tractament de dades és el consentiment del candidat que ho presta
mitjançant l'acceptació de la clàusula de tractament de dades.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?
No es comunicaran les seves dades personals a tercers, excepte obligació legal.
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?
El candidat pot exercir el seu dret d'accés a les dades personals, així com sol·licitar la
rectificació de les dades inexactes o, si escau, la seva supressió quan les dades ja no
siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. També podrà sol·licitar la
limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, en determinades
circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.
Igualment, podrà revocar el seu consentiment a qualsevol moment sense que això afecti de
forma retroactiva al tractament de dades personals realitzat fins a aquest moment.
El candidat podrà exercitar els drets referits anteriorment, en els termes i condicions
previstos en la legislació vigent, al domicili social de FIRA 2000 o sol·licitar-ho mitjançant
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correu electrònic a info@fira2000.org.
En el cas que no obtingui una resposta satisfactòria i desitgi formular una reclamació o
obtenir major informació referent a qualsevol d'aquests drets, pot acudir-se a l'Autoritat
Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat - C/ Rosselló, núm. 214, esc. A, 1r 1a,
08008 Barcelona).

_________________________________________________________________________________

D'acord amb els punts 1.9 i 2.3 de l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017, la
responsabilitat de la veracitat i coherència del contingut de les ofertes de treball
recau en cadascun dels ens que originen l'oferta o de l'òrgan competent de recursos
humans de l'òrgan anunciant.

http://atri.intranet.gencat.cat/irj/go/km/docs/ofertes2/No%20normalitzades/FIRA01-1...

13/05/2019

