
Sol· licitud de lloc de treball Monitor /Ajudant

Nom i cognoms:

1. Persona que sol·licita

Adreça:

4. Data i signatura

La Massana,                   d                                                  de
Signatura de la persona que sol·licita

2. Exposo

3. Sol·licito
Que sigui admesa aquesta sol·licitud i es tingui en compte la meva candidatura per a la plaça esmentada.

Població: Nacionalitat:

Telèfon/mòbil: Núm. de passaport o DNI:

Nº de cens:

Correu electrònic:

Monitor Esports Estiu i Setmanes Temàtiques

Monitor mitja jornada curs escolar setembre-juny (del 2/09/2019 a 1'1/07/2020)

Ajudant de monitor d'estiu

2 mesos juliol-agost (de l' 1/07/ al 31/08)

Juliol de l' 1/07 al 3/08

Agost del 5/08 al 31/08

  
Legislació aplicable 
Legislació i normativa vigent  
 

  
La que s'exigeix al plec de bases. 
 

  
Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol· licitud 
 

 i crec que reuneixo les condicions que s'hi exigeixen.

Que estic interessat/ada per la plaça de: 

Vull treballar de monitor Esports Estiu i 
setmanes temàtiques el periode següent :

Indiferent

Juliol de l' 1/07 al 3/08

Agost del 5/08 al 31/08

Vull treballar de ajudant Esports Estiu i 
treballar només un mes  :

Que la meva residència fiscal* durant l'any                     és: En territori andorrà

Fora de territori andorrà

*Segons l'article 8 residència  fiscal i domicili de la llei 5/2014 del 24 d'abril de l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques
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