Ofertes de feina Borsa de Treball—Consell Comarcal de la Cerdanya
10 d’octubre
Hostaleria
049. Cambrer/a (Bellver de Cerdanya)
El Cafè Nou necessita cambrer/a per a tot l’any a jornada completa.
Durada del contracte: Indefinit. // Jornada laboral: 40h/set. // Horaris: torn de matí o de tarda. // Salari: 1000 €.
Idiomes: català i castellà mig.

096. Personal de sala (Llívia)
Restaurant La Formatgeria necessita incorporar cambrers/es pels caps de setmana i festius i per a la temporada d’hivern.
Es busca personal amb experiència demostrable i amb ganes de créixer professionalment. Es valorarà formació específica
en turisme, hostaleria o restauració i que tinguin experiència professional en establiments de reconeguda vàlua.
Estudis: relacionats amb el turisme, hostaleria o restauració.
Durada del contracte: a definir. // Jornada laboral: 40h/set.
Necessari permís de conduir i disponibilitat de vehicle. // Idiomes: francès mig.

102. Cambrer/a (Urús)
Restaurant Cobadana necessita incorporar una persona per fer les tasques de cambrer/a amb incorporació immediata,
que tingui experiència en el sector. S’ofereix bon ambient de treball.
Durada del contracte: 6 mesos. // Jornada laboral: 30h/set. // Salari: segons conveni.
Idiomes: català i castellà superior o mig, anglès o francès inicial. // Necessari permís de conduir i vehicle propi.

103. Rentaplats (Urús)
Restaurant Cobadana necessita incorporar una persona per fer les tasques de rentaplats amb incorporació immediata,
que tingui experiència en el sector. S’ofereix bon ambient de treball.
Durada del contracte: 6 mesos. // Jornada laboral: 24h/set. // Salari: segons conveni.
Idiomes: català i castellà superior o mig. // Necessari permís de conduir i vehicle propi.

104. Ajudant de cuina (Urús)
Restaurant Cobadana necessita incorporar una persona per fer les tasques d’ajudant de cuina amb incorporació immediata, que tingui experiència en el sector. S’ofereix bon ambient de treball.
Durada del contracte: 6 mesos. // Jornada laboral: 24h/set. // Salari: segons conveni.
Idiomes: català i castellà superior o mig. // Necessari permís de conduir i vehicle propi.

105. Cambrer/a (Puigcerdà)
Cafeteria Bake&cake busca una persona per a realitzar les tasques pròpies d’una cafeteria. Es valoraran les competències de responsabilitat i treball en equip, simpatia y extraversió.
Estudis: bàsics.
Durada del contracte: un any. // Jornada laboral: completa. // Horaris: matins i tardes. // Salari: segons conveni.
Idiomes: castellà superior, català 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

Ofertes de feina Borsa de Treball—Consell Comarcal de la Cerdanya
10 d’octubre
Hostaleria
111. Gobernant/a d’aparthotel (La Molina)
Empresa situada a La Molina necessita incorporar una persona encarregada de dirigir i coordinar el treball de neteja de
totes les zones, de realitzar gestió administrativa de l’equip de treball, supervisar les habitacions i retornar la informació
a l’equip directiu de l’empresa. Es busca una persona amb experiència demostrable fent les mateixes funcions, que tingui
coneixements del paquet Office i del correu electrònic, disponibilitat completa i d’incorporació immediata i flexibilitat
horària. Es valorarà la capacitat de lideratge.
Durada del contracte: temporal amb possibilitat de fix. // Jornada laboral: completa.
Idiomes: català mig i castellà superior. // Necessari permís de conduir i vehicle propi.

117. Auxiliar de cuina (La Molina)
El Bar Schuss busca una persona activa i responsable per fer feina d’auxiliar de cuina amb una mica d’experiència. Es valorarà molt la puntualitat, neteja i autonomia.
El bar està a l’estació d’esquí de La Molina. Feina per a la temporada de desembre a abril, in closes vacances de Nadal i
setmana santa. Horaris similars a l’obertura de pistes.
Jornada laboral: 40h/set. // Horaris: de dijous a diumenge i festius. // Salari: segons conveni + incentius.
Idiomes: català i castellà mig.

118. Cambrer/a (La Molina)
El Bar Schuss busca personal amb una mica d’experiència per treballar a bar situat a peu de pistes de La Molina durant la
temporada d’esquí. Es busquen persones responsables, sociables, dinàmiques i amb capacitat de treballar en equip. Es
valoraran coneixements d’idiomes.
La feina és per caps de setmana, festius, vacances de Nadal i setmana santa.
Jornada laboral: 40h/set. També s’ofereix mitja jornada. // Salari: segons conveni + incentius.
Idiomes: català i castellà mig. // Disponibilitat de vehicle.

120. Cuiner/a (La Molina)
Hotel situat a La Molina busca una persona per fer les tasques pròpies de cuina: elaboració i preparació de plats, comandes, cuina freda, calents i esmorzars, que tingui experiència prèvia en el sector.
Durada del contracte: temporada d’hivern. // Jornada laboral: 40h/set. // Salari: segons conveni.
Idiomes: castellà superior.

121. Ajudant/a de cambrer/a (La Molina)
Hotel situat a La Molina busca una persona per fer les tasques pròpies: preparar i recollir per a cada servei (servei esmorzar buffet, sopar amb servei de taula, cafeteria i servei de migdia grill) i atenció al client, que tingui experiència en l’ofici.
Durada del contracte: temporada d’hivern. // Jornada laboral: 40h/set. // Salari: segons conveni.
Idiomes: català i castellà superior, anglès inicial.

122. Tècnic/a de manteniment (La Molina)
Hotel situat a La Molina busca una persona per fer el manteniment del local: control preventiu i correctiu de les instal·lacions de l’hotel (inclòs controls de legionel·la de les piscines) i averies diverses, que tingui experiència en manteniment similar.
Durada del contracte: temporada d’hivern. // Jornada laboral: 40h/set. // Salari: segons conveni.
Idiomes: castellà superior.
Horari d’atenció al públic: Dimarts i dijous de 8:30 a 13:30h.
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126. Manteniment per a càmping (Bellver de Cerdanya)
Es necessita una persona per a fer les tasques de manteniment per un càmping: control preventiu i correctiu de les instal·lacions i reparacions diverses (lampisteria, fontaneria...). Es busca una persona proactiva, treballadora, amb ganes
d’apendre i amb habilitat per proporcionar solucions que tingui experiència en el sector. Possibilitat de fer més hores en
tasques de restauració (segons perfil). S’ofereix feina anual.
Durada del contracte: prorrogable. // Necessari permís de conduir i vehicle propi.

127. Encarregat/da de neteja (Bellver de Cerdanya)
Es necessita una persona per a la neteja de les instal·lacions i allotjaments d’un càmping, adequació dels bungalous per
clients (Fer llits, revisar estat), i revisió check.out. Possibilitat de fer més hores en tasques de restauració (segons perfil).
S’ofereix feina anual.
Durada del contracte: prorrogable. // Necessari permís de conduir i vehicle propi.

Ensenyament
107. Professor/a primària (Sallagosa)
L’Escola Jordi Pere Cerdà necessita incorporar un/a mestre/a de primària amb o sense experiència.
Estudis: mestre educació primària.
Idiomes: castellà superior, català i francès mig. // Necessari permís de conduir i vehicle propi.

Activitats d’oci
112. Personal tècnic d’esquí, snowboard i muntanya (La Molina—Alp)
Escola d’esquí amb més de 25 anys d’experiència busca personal tècnic d’esquí, snowboard i/o muntanya per a treballar
durant la temporada d’hivenr 2019—2020.
Estudis: TD1, TD2 I TD3.
Durada del contracte: temporada d’hivern. // Jornada laboral: completa. // Horaris: de 8:30h a 17:00.
Salari: segons conveni. // Idiomes: català i castellà superior, anglès mig. // Necessari permís de conduir i vehicle propi.

114. Monitor/a de lleure i atenció al client (La Molina—Alp)
Escola d’esquí amb més de 25 anys d’experiència necessita incorporar monitors/es de lleure per a treballar a La Molina
durant els matins en tasques de coordinació d’infants en les activitats de neu i a Bellver de Cerdanya fent tasques d’animació. Es busquen persones amb experiència en el món del lleure.
Estudis: títol de monitor/a de lleure.
Durada del contracte: gener— abril. // Jornada laboral: 40h/set. // Horaris: 8:30h a 13:30h i de 17:30h a 20:30h.
Salari: a convenir. // Idiomes: castellà i català superior, anglès inicial.
Necessari permís de conduir i disponibilitat de vehicle.

Atenció al client i comercial
086. Auxiliar administratiu/va (La Molina)
Empresa situada a La Molina precisa una persona per fer les tasques d’auxiliar administratiu amb coneixements d’ofimàtica (nivell d’usuari), paquet Office (Excel i Word) i que tingui facilitat amb eines ofimàtiques en general.
Estudis: formació professional de grau superior o estudis universitaris.
Durada del contracte: 4 mesos prorrogable. // Horaris: variables. // Salari: a convenir.
Idiomes: català superior, anglès mig i francès inicial.
Horari d’atenció al públic: Dimarts i dijous de 8:30 a 13:30h.
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087. Dependent/a (La Molina)
Botiga de lloguer d’esquí i snowboard necessita un/a dependent/a. Es valorarà coneixements i experiència en el sector.
Durada del contracte: 6 mesos. // Jornada laboral: 40h/set. // Horaris: variables.
Necessari carnet de conduir. // Idiomes: català superior, anglès mig i francès inicial.

95. Ajudant/a de dependent/a (Puigcerdà)
Disseny Cerdanya busca una persona ordenada, metòdica, amb inquietuds per a la decoració i amb moltes ganes d’aprendre per ajudar al nostre personal de la botiga. Es valorarà molt positivament formació en l’àmbit de la decoració i disseny d’interiors. S’ofereix feina fixa i estable, no temporal. La persona ha de tenir les competències de treball en equip,
orientació al client i compromís.
Durada del contracte: indefinit. // Jornada laboral: 40 h/set. // Horaris: a definir.
Necessari permís de conduir. // Idiomes: català i castellà superior, francès mig.

113. Personal administratiu (La Molina—Alp)
Escola d’esquí amb més de 25 anys d’experiència busca personal administratiu per a fer tasques d’atenció al client, venda
de classes i gestió de personal. Es busca un perfil responsable, dinàmic, polivalent i amb experiència al treball sota pressió en moments puntuals.
Estudis: Batxillerat o Cicle Formatiu d’administració.
Durada del contracte: temporada d’hivern. // Jornada laboral: 40h/set. // Horaris: de 8:30 a 17:30h.
Salari: segons conveni. // Idiomes: català i castellà superior, anglès mig. // Necessari permís de conduir i vehicle propi.

116. Administratiu/va direcció (Puigcerdà)
Es busca una persona per a fer les tasques d’administració d’una empresa situada a Puigcerdà, que tingui nocions de
comptabilitat i experiència en el sector. Es valoraran coneixements en el sistema operatiu Mac i Office.
Estudis: especialització en comptabilitat.
Durada del contracte: un any. // Horaris: 8h a 13h i de 14h a 17h.
Idiomes: català i castellà superiors. // Necessari permís de conduir tipus B i disponibilitat de vehicle.

124. Atenció al públic escola d’esquí (Alp)
El Club d’esquí Elements Alp 2500 S.L. busca cobrir la recepció i atenció al públic de l’escola d’esquí amb experiència. Es
requereix formació en atenció al client, disponibilitat per fer temporada de neu a La Molina, actitud vital i dinàmica així
com implicació i proactivitat en la feina.
Es valorarà disposar de vehicle propi i el domini en anglès i/o francès.
Les responsabilitats seran atendre als usuaris que s’adrecin a l’escola i donar suport a les tasques relacionades en l’aprenentatge d’esquí.
Durada del contracte: temporada cinc mesos amb possibilitat de prorroga.
Jornada laboral: 40h/set. // Horaris: de dilluns a diumenge amb dos dies festius.
Salari: 1250€. // Idiomes: català, castellà superiors, anglès mig. // Necessari permís 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

Ofertes de feina Borsa de Treball—Consell Comarcal de la Cerdanya
10 d’octubre
Atenció al client i comercial
125. Tècnic/a comercial (Puigcerdà)
Empresa comercial que dissenya, construeix i opera en parcs d’aventura, busca una persona amb perfil de tècnic/a comercial que tingui coneixements de les noves tecnologies, que conegui bé el territori i amb un nivell universitari. El lloc
de treball té una durada de sis mesos a temps complet amb percentatge de vendes.
Durada del contracte: 6 mesos. // Jornada laboral: 40h/set. // Idiomes: castellà i francès superior.

128. Dependent/a botiga de lloguer de material d’esquí i snowboard (La Molina)
La botiga Coses de Muntanya necessita una persona per vendre i gestionar el lloguer de material d’esquí i snowboard
amb experiència. Les tasques a realitzar també seran preparar, entregar i rebre el material sol·licitat pel client. Es valoraran les competències en atenció al client, capacitat de treballar sota pressió durant la màxima afluència de clients, capacitat de treballar en equip i bona presència.
Estudis: mínim Batxillerat.
Durada del contracte: temporada d’hivern. // Jornada laboral: completa. // Salari: 1200€ nets.
Idiomes: català i castellà superior, anglès i francès mig.

129. Dependent/a i magatzem (Puigcerdà)
Pirinenca Servei Elèctric S.L., empresa del sector de la distribució de material elèctric i fontaneria, precisa una persona
per realitzar les tasques d’emmagatzematge de material i atenció al client a la botiga amb experiència.
Durada del contracte: indefinit. // Salari: a convenir. // Horaris: de 8h a 13h i de 14h a 17h.
Salari: segons conveni. // Idiomes: català, castellà i francès mig.
Necessari permís de conduir tipus B.

Oficis
099. Fuster/a (Prats i Sansor)
Es busca una persona per fer treballs de fusteria en general: fabricació de mobles, armaris, portes, porticons finestres;
col·locació de portes, paravents, parquets; etc. Es valorarà experiència en el sector.
Jornada laboral: 40h/set. // Necessari permís de conduir i vehicle propi. // Idiomes: català i castellà mig.

108. Xofer de camió, recollidor/a de residus (Puigcerdà)
Empresa de serveis precisa una persona per realitzar la conducció de camió, recollida i transport de residus que tingui
experiència en el sector.
Durada del contracte: un any. // Jornada laboral: 40h/set. // Horaris: de 9h a 13h i de 15h a 19h.
Salari: a convenir. // Necessari permís de conduir tipus C, C1E i CAP. // Idiomes: català i castellà mig.

110. Mosso/a magatzem i oficina (La Molina)
Empresa situada a La Molina necessita incorporar un/a mosso/a de magatzem i oficina del seu local que tingui coneixements d’informàtica bàsica i del correu electrònic. Les tasques a realitzar són manteniment general, supervisió de neteja,
recepció i comprovació de comandes, emmagatzematge dels productes, compliment de normes, control de mercaderies i
estocs i introducció d’albarans en el sistema informàtic ja existent.
Durada del contracte: eventual. // Jornada laboral: completa. // Salari: segons conveni.
Idiomes: castellà superior i català mig. // Necessari permís de conduir i vehicle propi.

Horari d’atenció al públic: Dimarts i dijous de 8:30 a 13:30h.
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115. Oficial de primera ferrer—serraller (Ger)
La Serralleria Casamajó de Ger busca una persona amb experiència per ser oficial de primera de ferrer—serraller.
Durada del contracte: dos anys eventual—posterior fix. // Horaris: 8:30h a 13h i de 15h a 18h.
Necessari permís de conduir i disponibilitat de vehicle.

119. Mecànic/a d’autocars (Puigcerdà)
Es necessita persona per a manteniment d’autobusos que pugui fer de mecànic, xapista i electricista.
Durada del contracte: 6 mesos. Intenció fix // Jornada laboral: 40h/set. // Horaris: dilluns a divendres, 8h-13h i 15h-18h.

123. Ajudant/a d’obrador o oficial de primera de pastisseria (Llívia)
La Pastisseria Gil precisa una persona per l’elaboració de tot tipus de pastisseria, brioixeria i xocolateria que tingui experiència en pastisseria.
Estudis: pastisseria.
Durada del contracte: tres mesos amb possibilitat d’indefinit. // Horaris: de 9h a 13h i de 16h a 20h.
Salari: segons conveni. // Idiomes: català, castellà i francès. // Necessari permís de conduir i vehicle propi.

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