TELF: 938 748 900
E-MAIL: cidet@cidet.com
Manresa, 02 de maig de 2016.

Per a treballadors en RÈGIM GENERAL, AUTÒNOMS I
PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR...
( sense cap cost per a l’empresa ni pel treballador! )

Tècniques de Coaching
Durada: 30 h.
Inici: 05/05/16 - Horari: Dijous de 16:00 a 19:00 h.

Comptabilitat Bàsica
Durada: 40 h.
Inici: 06/05/16 - Horari: Divendres de 16:00 a 19:00 h.

Gestió de projectes amb Project
Manager
Durada: 50 h.
Inici: 10/05/16 - Horari: Dimarts de 16:00 a 19:00 h.

Es reservarà plaça per ordre de rebuda de tota la documentació * i fins el total de places
destinades a cada acció formativa.
* Documentació:
- Reserva de Plaça (Fes clik aquí)
- Annex 1. Sol·licitud de participació en una acció formativa (Fes clik aquí)
- Fotocòpia del DNI.
- fotocòpia de l’encapçalament de la Nòmina o rebut d’Autònom del mes de gener.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les seves dades formen part d’un fitxer automatitzat per al seu tractament informàtic que te com a finalitat oferir informació , serveis i
recursos en l’àmbit de l’ensenyament i recursos humans.
L’esmentat fitxer és propietat de CIDET SL, amb domicili a Manresa Passeig Pere III, n. 48, 2on pis, qui garanteix la seguretat de la informació personal aportada i que aquesta no serà cedida a terceres persones per a la seva explotació. Així mateix
s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant una carta amb les dades i la signatura dirigida a CIDET SL.

FORMACIÓ TOTALMENT GRATUÏTA

TELF: 938 748 900
E-MAIL: cidet@cidet.com

RESERVA PLAÇA FORMACIÓ TRANSVERSAL
EMPRESA: ___________________

CIF: _______________________

COMPTE DE COTITZACIÓ.:______________________

NOM I COGNOMS
DNI

(1) Area Funcional
(2) Col·lectiu:

N º SEGURETAT
SOCIAL

DI: Directius
OC: Ocupat/da

Nº DE TREBALLADORS: ____________ SECTOR: ____________

RESP. DE FORMACIÓ__________________________ TELF:__________________

Acció Formativa

E-MAIL

Inici

TELÈFON

Horari

MI: Comandaments Intermedis TE: Tècnics
TC: Treballador Qualificat
DO: Desocupat/ada
CPN: Cuidador/a no professional

A.F.
(1)

Col·lect.
(2)

Data Naixement

NC: No Qualificat

NOMÉS ES COSIDERARÀ RESERVADA LA PLAÇA: QUAN ENS HAGIN FET ARRIBAR: - FOTOCÒPIA DE LA CAPÇALERA DE LA NÒMINA O REBUT D’AUTÒNOM
(Del mes anterior a la data d’inici del curs.)

- FOTOCÒPIA D.N.I.
- ANNEX 1 (Doc. Adjunt)
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les seves dades formen part d’un fitxer automatitzat per al seu tractament informàtic que te com a finalitat oferir informació , serveis i recursos en l’àmbit de l’ensenyament i recursos humans.
L’esmentat fitxer és propietat de CIDET SL, amb domicili a Manresa Passeig Pere III, n. 48, 2on pis, qui garanteix la seguretat de la informació personal aportada i que aquesta no serà cedida a terceres persones per a la seva explotació. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició, mitjançant una carta amb les dades i la signatura dirigida a CIDET SL.
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