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- Nota de premsa -

EMFO col·labora en la selecció de personal per
treballar en el sector d’electricitat industrial
L’Empresa Municipal per a la Formació i l’Ocupació (EMFO) col·labora
amb l’empresa Douglas y Falcon Electronics en seu procés de selecció
per contractar personal del sector d’electricitat industrial al Vallès
Oriental.
Aquesta és la primera vegada que EMFO col·labora amb l’empresa Douglas y
Falcon Electronics, SL en els seus processos de selecció. Douglas y Falcon
Electronics, SL, és una empresa amb seu a Alacant i delegacions a Granada i
Madrid, dedicada a instal·lacions elèctriques, muntatge i reparacions d’antenes,
obres civils i energia solar fotovoltaica entre d’altres, que treballa amb grans
cadenes d’alimentació com son Carrefour i Mercadona.
L’empresa s’ha posat en contacte amb l’Empresa Municipal per a la Formació i
l’Ocupació (EMFO) per portar a terme el procés de selecció de 4 persones que
treballaran al Vallès Oriental i Occidental com a electricista industrial. La
convocatòria per a aquesta oferta de feina s’ha realitzat a través del web
d’EMFO, des del seu portal de borsa de treball.
Aquest ha estat un procés especialment ràpid, ja que en el termini de dos dies
s’ha penjat l’oferta a Internet i convocat als candidats per a realitzar l’entrevista
amb els professionals de Douglas y Faclon Electronics, SL. Cal recordar que la
borsa de treball d’EMFO és un servei d’orientació i intermediació entre
candidats i empreses. Des d’aquesta empresa municipal es porta a terme la
selecció dls millors candidats que compleixin els requisits de l’empresa per
garantir que les persones seleccionades són les idònies per a un procés de
selecció concret.
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