Ofertes de feina Borsa de Treball—Consell Comarcal de la Cerdanya
10 maig
Hostaleria
555. Cambrer/a amb experiència i Ajudant de cuina avançat. Restaurant Kennedy (Puigcerdà)
Cambrer/a a jornada completa amb opcions de continuïtat. Idiomes: català i castellà, es valorarà anglès i francès
Ajudant de cuina avançat a jornada completa, amb opcions de continuïtat.

617. Recepcionista (Bolvir)
Es busca recepcionista d’hotel amb experiència en el sector. Tasques pròpies del departament: atenció al client telefònica, gestió del e-mail, check-in/check-out, facturació, extranets, etc. Estudis: diplomat en turisme o mòduls del sector de
l’hostaleria. // Necessari carnet de conduir i vehicle propi.
Durada del contracte: de 3 mesos a fix discontinu. // jornada laboral: 40h/set.// Horaris: matins/tardes rotatius de 8h.
Idiomes: Català i castellà superior, preferible coneixement de francès i anglès.

647. Ajudant/a de cambrer/a Hotel Fontanals (Soriguerola)
Es necessita noi/a per cobrir tasques d’ajudant/a de cambrer/a en tasques de sala i barra. Persona amb experiència. Bona presència, puntualitat i treball en equip.
Durada del contracte: 3/4 mesos // Jornada laboral: completa // Horaris: de 07:30 a 11:30 + 19:30—23:30 // de 07:30 a
15:30 // de 16 a 24h. (Segons ocupació).
Necessari carnet de conduir i vehicle propi.
Idiomes: Català i castellà superior.

648. Cambrer/a de pisos Hotel Fontanals (Soriguerola)
Es necessita noi/a per cobrir les tasques de neteja de l’hotel: habitacions, zones comuns, bugaderia. Persona amb bona
presència i capacitat de treball en equip.
Durada del contracte: suplència per baixa de maternitat // Jornada laboral: de 09 a 17h.
Necessari carnet de conduir i vehicle propi.
Idiomes: Català i castellà mitjà.

641. Cuiner/a (Llívia)
Es precisa cuiner/a per a restaurant de cuina moderna a Llívia. Persona amb motivació cap al sector i ganes d’aprendre.
Indispensable responsabilitat, capacitat de treballar en equip i bon nivell proactiu. En cas de no disposar de formació acadèmica en hostaleria, es valorarà experiència en el gremi.
Durada del contracte: 6 mesos // Jornada laboral: 32h/set. // Horaris: de dijous a diumenge
Idiomes: català i castellà nivell mitjà.

642. Personal cafeteria (Puigcerdà)
Es busca persona jove i dinàmica per una nova cafeteria. Es prioritza les ganes de treballar i aprendre en bon ambient de
treball. Inici de feina al juliol. Persona creativa amb facilitat en la cuina.
Idiomes: català i castellà nivell superior.
Durada del contracte: tot l’any // Jornada laboral: 40h/set.

Horari d’atenció al públic: Dimarts i dijous de 8:30 a 13:30h.

Contacte: feina@cerdanya.org

Telèfon: 972 884 884

Facebook: Ocupació Cerdanya
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Hostaleria
643. Cuiners (2). Club Esportiu Cerdanya (Tartera—Das)
Es busquen cuiners/es amb experiència, o ajudants de cuina avançats. S’ofereix feina a l’estiu (del 15 de juny al 15 de
setembre aproximadament). Opció d’allotjament a càrrec dels treballadors (aprox. 100€/mes). 1 dia de festa a la setmana. Durada del contracte: 3 mesos prorrogables // Jornada laboral: caps de setmana i festius / vacances d’estiu
Horaris de 8 hores aprox. Imprescindible carnet de conduir i vehicle propi. Salari a convenir.
Idiomes: català i castellà superior.

644. Cambrers/es (3). Club Esportiu Cerdanya (Tartera—Das)
Es busquen cambrers/es amb experiència. S’ofereix feina a l’estiu (del 15 de juny al 15 de setembre aproximadament).
Opció d’allotjament a càrrec dels treballadors (aprox. 100€/mes). 1 dia de festa a la setmana. Durada del contracte: 3
mesos prorrogables // Jornada laboral: caps de setmana i festius / vacances d’estiu // Salari aprox: 1300€/bruts
Horaris de 8 hores aprox. Imprescindible carnet de conduir i vehicle propi.
Idiomes: català i castellà superior.

651. Cambrer/a de pisos Hotel Bellavista (Bellver de Cerdanya)
Necessària experiència laboral prèvia. // Idiomes: català i castellà nivell mitjà.
Jornada laboral: mitja jornada

652. Recepcionista Grup Stel (Puigcerdà)
Durada del contracte: 3 o 4 mesos // Horaris: tardes // salari segons conveni.
Idiomes: català nivell superior—mitjà, anglès inicial—mitjà.
Necessari carnet de conduir i vehicle propi.

Administratiu
649. Administratiu/va (la Molina)
Empresa de la Molina busca administratiu/va pel sector immobiliari. Feina per tot l’any a mitja jornada. Interessats trucar
al 619 567 391. Estudis: secundària //
Durada del contracte: 6 mesos prorrogables // Jornada laboral: 20h/set. Horaris: dm. a ds. de 9 a 13h i de 15 a 19h.
Necessari carnet de conduir. // Idiomes: català i castellà superior
Telèfon de contacte: 619 567 391 (Jordi)

653. Auxiliar Administrativa (la Molina)
Tasques: Atenció al client, mailing, recepció client, cobraments, atenció telefònica, relació amb proveïdors i suport al
coordinador d’esquí. Estudis: cicle formatiu administratiu o superior.
Durada del contracte: 4 mesos prorrogable // Jornada laboral: 40h/Set.
Necessari carnet de conduir. Idiomes: francès nivell mitjà, anglès superior.

Horari d’atenció al públic: Dimarts i dijous de 8:30 a 13:30h.

Contacte: feina@cerdanya.org

Telèfon: 972 884 884

Facebook: Ocupació Cerdanya
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Serveis Personals i Sanitat
530. Auxiliar d’infermeria / geriatria Fundació Residencia Salarich_Calderer (Bagà)
Funcions d’atenció al resident, segons conveni: higienes, trasllat i transferències. Facilitat de treball en equip i bona disponibilitat. // Estudis: Qualifica’t, Certificat de Professionalitat o Cicle Formatiu Grau Mig.
Durada del contracte: 6 mesos // Horaris: matí o tarda. // Idiomes: Català i castellà nivell mig—superior

638. Cuidadora a domicili (Puigcerdà / Alp)
Es precisa persona amb experiència per a cuidar una persona gran dia i nit.
1 mes com a interna a Puigcerdà (especialment nits), 1 mes cuidadora de dia a Alp.
Durada del contracte: de 6 mesos a 1 any // Jornada laboral: 40h/set // Necessari carnet de conduir i vehicle propi.
Idiomes: català i castellà nivell mitjà.

655. Personal de neteja apartaments turístics (Cerdanya)
Busquem dues persones per netejar apartaments turístics unes hores a la setmana
Durada del contracte: temporada d’estiu (juliol, agost, setembre) // Horaris: entre setmana (a convenir)
Salari: 9€/hora.// Necessari carnet de conduir i vehicle propi.
Idiomes: català i castellà superior

Atenció al client
622. Personal per a la secció de peixateria, xarcuteria i reposició. Caprabo Puigcerdà
Busquen un peixater/a amb experiència per a jornada de 40h/set. També una vacant en xarcuteria de 40h/set (en aquesta secció no és imprescindible la experiència, però es valorarà). Persona per a funcions de caixer/reposador en jornada de
30h/set.
Durada del contracte: no indefinit // Jornada laboral: 40h/40h/30h. // Horaris: rotatius matí / tarda
Idiomes: català, i castellà superior— mig, francès inicial—mig.

646. Dependent/a botiga de roba—secció dona (Puigcerdà)
Es necessita dependent/a a jornada completa, per a botiga de moda Women. Mínim 6 mesos d’experiència en el sector.
Es requereix parlar i entendre el català. Incorporació immediata. Es valorarà imatge i personalitat oberta de cara al públic.
Durada del contracte: 1 any amb possibilitat d’indefinit // Jornada laboral completa // Horaris: de 10 a 13h i de 16 a 20h,
dilluns festiu. // Sou segons conveni.
Idiomes: català superior, francès nivell inicial—mig, castellà mitjà—superior.

654. Dependent/a botiga Forn Moya (Puigcerdà)
S’ofereix contracte inicial temporal per dos mesos, am possibilitat de fix. Es valorarà experiència en cafeteria.
Durada del contracte: 2 mesos // Jornada laboral: 30h/set. //
Idiomes: català i castellà.

Horari d’atenció al públic: Dimarts i dijous de 8:30 a 13:30h.

Contacte: feina@cerdanya.org

Telèfon: 972 884 884

Facebook: Ocupació Cerdanya
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Altres
645. Enginyer tècnic agrònom (Bellver de Cerdanya)
Es busca persona responsable, que es fixi en els detalls i mostri interès sobre les feines i conceptes que s’expliquen. Persona resolutiva, endreçada i amable. Estudis: Grau d’enginyeria agrònom o similar. No és necessària experiència prèvia.
Necessari domini d’Autocat i Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
Durada del contracte: indefinit // Jornada laboral: mitja jornada (4 o 5 h/dia, ampliable a 8h/dia)
Necessari carnet de conduir i vehicle propi.
Idiomes: català nivell alt, castellà mitjà.

577. Conductor/a d’autocar Alsina Graells
Es precisen 2 conductors d’autocars amb experiència: 1 per cobrir una baixa per malaltia i amb continuïtat amb altres
contractes a La Seu d’Urgell i 1 per cobrir una baixa per malaltia. // Jornada laboral: 40h/set. // Salari: 1800 € aprox./
nets.
Necessari carnet de conduir classe D, CAP, targeta tacògraf i 12 punts a tràfic com a mínim.

623. Socorrista aquàtic piscines municipals. Ajuntament de Montellà i Martinet.
Persona amb titulació homologada de socorrista aquàtic.
Durada del contracte: del 24 de juny al 31 d’agost. // Jornada laboral: d’11 a 19h.

650. Ferrer Cortes Cunill (Puigcerdà)
Es precisa oficial de ferreria amb experiència. Imprescindibles ganes de treballar i aprendre. Important ser resolutiu i tenir una bona capacitat de treball en equip.
Durada del contracte: 1 any // Jornada laboral: 40h/set. // Horaris: De dilluns a divendres.
Necessari carnet de conduir classe B.

Horari d’atenció al públic: Dimarts i dijous de 8:30 a 13:30h.

Contacte: feina@cerdanya.org

Telèfon: 972 884 884

Facebook: Ocupació Cerdanya

