Ofertes de feina Borsa de Treball—Consell Comarcal de la Cerdanya
10 de novembre
Hostaleria
481. Cambrer/a Restaurant La Sidreria (Das—Fontanals)
Es precisa cambrer/a de sala amb experiència, contracte laboral per tot l’any, inicialment caps de setmana i festius.
Persona activa, treballadora i amb bon caràcter.
Durada del contracte: Anual // Jornada laboral: 24h/set // Horaris: de 10 a 18h
Necessari carnet de conduir i vehicle propi // Idiomes: Català i castellà nivell mig.

489. Ajudant de cuina per a La Ferradura (Alp)
“Busquem una persona capaç d’organitzar-se i fer-se càrrec de la neteja a la cuina (es fa en equip, cadascú la seva part)
i també muntar algun plat. Persona responsable i centrada. Treballem tots al mateix nivell, som un equip i per això demanem que respongui igual. Ha de ser algú capaç d’acceptar la nostre metodologia de treball i estem disposats a ensenyar si no té experiència. També ha de ser àgil, el servei és molt ràpid, pel que cap saber gestionar els moments d’estrès. Possibilitat d’elaborar plats, fem cuina senzilla però amb certa complexitat.”
Durada del contracte: temporal amb opció a fix // Jornada laboral: Caps de setmana i festius
Horaris: de 12 a 16h i de 19:30 a 23:30h // Salari segons conveni

490. Responsable de menjador per a La Ferradura (Alp)
Busquem una persona capaç d’organitzar-se i fer-se càrrec de la neteja la sala, la barra, els banys i tota la part visual
del negoci (tot es fa en equip, cadascú la seva part). Persona responsable, sana, molt educada, centrada i sense por a la
feina. Treballem tots al mateix nivell, som un equip i per això demanem que respongui igual. Ha de ser algú capaç d’acceptar la nostre metodologia de treball i estem disposats a ensenyar si no té experiència. També ha de ser àgil, el servei
és molt ràpid, pel que cap saber gestionar els moments d’estrès. Les hores extres es paguen a part”.
Durada del contracte: temporal amb opció a fix // Jornada laboral: Caps de setmana i festius
Horaris: de 12 a 16h i de 19:30 a 23:30h // Salari segons conveni

494. Sector hoteler
Grup Català de Treball (ETT) busca personal per a diferents restaurants, bars i càmpings de Bellver de Cerdanya, Alp i la
Molina. Personal que es cerca: Netejador/a, cambrer/a i cuiner/a.
Idiomes: català i castellà.
Necessari carnet de conduir i vehicle propi.

497. Bake & Cake (Puigcerdà)
Cambrera cafeteria degustació. Treball a jornada completa, durant tot l’any. Tasques pròpies de cafeteria: Confecció
dels productes i atenció al client. Formació a càrrec de l’empresa. Persona amable, simpàtica i amb bona capacitat de
treballar en equip.
Durada del contracte: fix // Jornada laboral: 40h/set // Salari: 1360€/bruts // Horaris: Matí i tarda (descans al migdia)
Idiomes: Català i castellà. Es valorarà francès i altres idiomes (no indispensable)

Serveis Personals
491. Perruquera / Ajudant de perruquera amb experiència (Llívia)
Durada del contracte: Indefinit. // Jornada laboral: completa. // Idiomes: Català, castellà i francès mig.
Necessari carnet de conduir i vehicle propi.
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
451. Mecànic-electricista d'automòbils (Saillagouse)
Domenech Automobiles busca mecànic—electricista d'automòbils amb experiència mínima de 12 mesos i estudis de
FP2 o superior. Que tingui facilitat d’adaptació dins d’un equip de treball ja consolidat i amb motivació.
Idiomes: francès inicial, català i espanyol mitjà.
Durada del contracte: indefinit-fixe // Jornada laboral: 35h de dilluns a divendres (de 8h a 12h i de 14h a 18h). //
Salari: desde 1200 € // Necessari carnet de conduir tipus B i vehicle propi.

477. Professor d’anglès i Reforç escolar (Alp)
El Tambalí busca professor/a d’anglès i reforç escolar que pugui fer classes les tardes de dilluns a divendres en el seu
centre, a Alp. Es farà contracte per les hores que es treballin.
Estudis: Nivell alt d’anglès, preferentment experiència en realitzar classes tant d’anglès com de reforç escolar.
Durada del contracte: fins al juny, possibilitat d’ampliar. // Jornada laboral en funció de la demanda //
Horaris: tardes de dilluns a divendres // Idiomes: Català, castellà i anglès superior.

479. Monitor d’esquí
Es busca monitors d’esquí per caps de setmana i festius per a escola d’esquí de la Cerdanya.
Estudis: TD1 o TD2 // Durada del contracte: Temporada d’esquí // Idiomes: Català i castellà, es valoren altres idiomes.
Preferible amb carnet de conduir i vehicle propi.

482. Electricista Lampista (Bellver de Cerdanya)
Miquel Puntí busca electricista / lampista. Persona polivalent amb nocions de paleteria.
Durada del contracte: a concretar // Jornada laboral: 40h/set. // Necessari carnet de conduir

485. Conductor d'autocars Alsina Graells
Es necessiten 2 conductors d'autocars: 1 vacant a la Seu d'Urgell, per a cobrir baixa de malaltia i continuïtat amb altres
contractes. 1 vacant a Puigcerdà per a cobrir baixa de malaltia.
Requisits: Disposar del Carnet de Conduir D, CAP, Targeta Tacògraf, mínim 12 punts del carnet de conduir.
Jornada laboral: Completa // Salari: aprox. 1800 nets

495. Operari manteniment
Ascensors Serra, empresa amb més de 90 anys de trajectòria en el sector de l’elevació busca un operari de manteniment i reparacions. Treballs de manteniment preventiu i reparació d’avaries i incidències d’ascensors.
Estudis: CP en manteniment d’ascensors, tècnic en manteniment electromecànic, TS en mecatrònica industrial, TS en
manteniment d’equip industrial, Tècnic Instal·lacions i Manteniment Elèctric de maquinària i conducció de línies.
No és imprescindible tenir experiència laboral, però es valorarà. Necessari carnet de conduir.
Durada del contracte: temporal/ fix

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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Administratiu i atenció al públic
488. Dependent/a botiga de telefonia
Es busca dependent/a per a botiga de telefonia de Puigcerdà. Persona amb dots comercials, a qui agradi estar de cara
al públic i el món de les noves tecnologies.
Durada del contracte: temporal // Jornada laboral: 40h/set // Salari: de 1100 a 1300€
Idiomes: Català i castellà alt. // Necessari carnet de conduir i vehicle propi.

474. Auxiliar del departament de comptabilitat amb experiència (Puigcerdà)
Tasques pròpies del lloc de feina: portar comptabilitat, el quadre diari de tresoreria, pagaments i cobraments mensuals
de clients i proveïdors, pagament de nòmines, gestió i tramitació d'impostos trimestrals, etc. // Estudis mínims de CFGS
administració i finances. // Idiomes: Català i castellà superior
Durada del contracte: a concretar // Jornada laboral: Completa // Horaris: de 9 a 13h i de 15 a 19h. //
Altres dades: amb capacitat organitzativa, resolutiva i independent.

499. Dependent/a botiga de roba (Puigcerdà)
Es busca dependent/a per tot l’any.
Durada del contracte: 6 mesos + 6 mesos + fix // Jornada laboral: 40h/set // Salari: 950—1043€/nets
Horaris: de 10 a 13:30h i de 16 a 20h (variables en funció de la temporada).
Idiomes: català i castellà. Francès no imprescindible, però valorable.

501. Expenedor estació de servei (Puigcerdà)
Durada del contracte: 6 mesos // Jornada laboral: 40h/set // Horaris: no hi ha horaris fixes, són rotatius
Salari: 1000€ nets (14 pagues) // Idiomes: català, castellà i francès inicial.

496. Recepcionista (Puigcerdà)
Persona responsable, dinàmica, amb capacitat d’aprendre i amplis coneixements d’ofimàtica. Coneixement entorn
MAC, ofimàtica paquet Office, atenció telefònica.
Durada del contracte: Segons vàlua // Jornada laboral: 40h/set // Horaris: dim—div 9 a 14h—de 16 a 19h // dissabte de
10 a 14 i de 16 a 20h.
Necessari carnet de conduir i vehicle propi // Idiomes: català i castellà superior, francès nivell mig.

498. Administratiu/va magatzem (Puigcerdà)
Persona responsable, dinàmica, amb capacitat d’aprendre i amplis coneixements d’ofimàtica. Persona amb coneixements entorn MAC i Windows, ofimàtica paquet Office, atenció telefònica i gestió compres.
Persona amb experiència laboral. Jornada laboral: 40h/set // Horaris: de dill a div. 8 a 13h i de 15 a 18h.
Necessari carnet de conduir i vehicle propi. // Idiomes: català i castellà nivell superior.

500. Ajudant administratiu/va (Puigcerdà)
Es busca persona amb nocions d’administratiu, coneixements informàtics i atenció al públic. No és necessària experiència laboral prèvia, formació a càrrec de l’empresa. Persona jove amb ganes d’aprendre.
Durada del contracte: inicialment de 3 a 6 mesos // Jornada laboral: 40h/set.
Idiomes: català i castellà nivell mig, francès inicial.

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

