
En compliment de la Llei Orgànica del 15/1999 de 13 de desembre en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el CCJCC, amb domicili social al carrer Sor Eulàlia d’Anzizu, 41, 08034 Barcelona comunica que les dades de caràcter personal 
facilitades de forma voluntària, seran incorporades als fitxers informatitzats de l’Entitat, per a finalitats relacionades amb el curs o esdeveniment. El compliment del present formulari  implica l’autorització al CCJCC per utilitzar les seves dades amb 
les finalitats inherents a l’acte / curs o esdeveniment, incloent la seva cessió als promotors i participants al curs, acte o esdeveniment. El CCJCC informa que en els seus cursos, actes i/o esdeveniments pot emprar recursos audiovisuals per a 
posteriors comunicacions públiques via digital i/o suport paper. No hi ha previsió d’altres cessions a tercers sense el seu consentiment, llevat del previst a l’article 11 de la LOPD. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
de les seves dades als tractaments anteriorment esmentats, adreçant-se a la secretaria del CCJCC a l’adreça esmentada.

AUDITOR
X1 DIA

Participen:

ESBOSSA EL TEU FUTUR PROFESSIONAL

Participa i passa una jornada laboral en una empresa auditora. 
Dirigit a estudiants d’últim curs de grau i llicenciatura.

INSCRIPCIÓ ONLINE: AUDITORS-CENSORS.COM
Inscriu-te online fins el 7 d’abril

18 d’abril
del 2016

19 d’abril
del 2016

Sala d’Actes - Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya 
 
18 h
- Conferència per als inscrits a la jornada a càrrec del Sr. Daniel Faura, president del Col·legi 
- Informació de les diferents activitats del Col·legi   

Jornada en despatx professional (es requereix vestimenta formal)
Cada alumne seleccionat per participar en aquest projecte passarà una jornada laboral en una de les 
firmes col·laboradores. Depenent de la capacitat dels col·laboradors, la jornada es durà a terme amb 
més o menys estudiants de la mateixa o de diferents universitats.

9.30 » 10:30 h
Recepció, al despatx amfitrió, dels estudiants.

·  Xerrada – cafè – introducció amb una breu presentació 
   de l’activitat de la firma d’auditoria.

11 » 17.30 h
Treball amb clients, malgrat que no necessàriament ha 
de ser a les oficines de l’empresa auditada.

·  Presentació dels gerents/caps d’equip 
   implicats en la jornada.
·  Trasllat al client, opcional.
·  Presentació de l’equip de treball en el projecte.
·  Participació i observació del treball de l’auditor.
·  Dinar.
·  Trasllat a les oficines de la firma, si és el cas

18 » 19 h
Reunió de tancament

·  Xerrada café sobre les experiències viscudes durant la jornada i recepció 
   dels comentaris dels estudiants


