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12 d’abril
Hostaleria
593. Cambrer/a, ajudant de cuina Restaurant de Cerdanya (Isòvol)
Extra caps de setmana i festius. Persona amb ganes de treballar i bona presència.
Jornada laboral i horaris a convenir (en funció de la temporada). Necessari carnet de conduir i vehicle propi.

605. Cambrer/a de restaurant (Puigcerdà)
Es busca cambrer/a amb experiència demostrable. Persona dinàmica, proactiva, amable, amb bon caràcter, capacitat per
aprendre, atenta i possibilitat d’atendre responsabilitat. Contracte per tot l’any. Jornada completa.
Jornada laboral: 40h/set // Horaris: de dijous a dilluns // Necessari carnet de conduir i vehicle propi.
Idiomes: català mitjà—superior, castellà superior, es valorarà tenir coneixement de francès.

607. Ajudant de cuina i neteja. Casa de colònies Ridolaina (Bellver de Cerdanya)
Es busca persona polivalent, dinàmica i amb ganes de treballar per a desenvolupar feines d’ajudant de cuina i neteja.
Necessari carnet de conduir i cotxe propi. // Idiomes: català o castellà
Durada del contracte: a consultar // Jornada laboral: mitja jornada / jornada completa

610. Cambrer/a (Puigcerdà)
Es busca cambrer/a per a cafeteria de Puigcerdà.

613. Cambrer/a de pisos (Puigcerdà)
L’Hotel Parada busca cambrer/a de pisos amb experiència. Persona dinàmica, amb ganes d’aprendre i que li agradi treballar en equip. Possibilitat de feina per a tot l’any. // Estudis: Primaris.
Jornada laboral: completa // Horaris: 7:15 o 9:30 a 17:30h. // Salari: uns 1100 € // Idiomes: Castellà nivell mitjà

571. Ajudant de cuina El Tupí de la Cerdanya (Bor)
Ajudant de cuina a temps parcial, caps de setmana, vacances i festius.
Durada del contracte: indefinit // Jornada laboral: 16h/set. // Salari: 492,52 €
Horaris: divendres de 20 a 24h, dissabte de 13 a 17h i de 20 a 24h; diumenge de 13 a 17h
Necessari carnet de conduir i vehicle propi

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.

618. Multitasques Intrêpid Hotel Rural (Pi)
Estem buscant una persona oberta, simpàtica, amb ganes de treballar i que sàpiga tractar amb la gent per treballar a
l'estiu, mínim mig juliol, agost i mig setembre. I amb previsió de feina per caps de setmana durant tot l'any. La feina és de
múltiples tasques, com atendre a la gent, treballar a la cuina, neteja... Som un hotel rural petit de 8 habitacions i tots
agafem diferents rols. Durada del contracte: 2 mesos (estiu) // Jornada laboral: 40h/set // Horaris flexibles.
Idiomes: català i castellà superior, anglès mitjà.
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 serveis
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.

620. Paleta i manobre (Puigcerdà)
Es precisa personal amb experiència laboral en el sector de la construcció.
Jornada laboral: 40h/set. // Salari segons conveni.

615. Persona encarregada de la neteja Casaneta (Puigcerdà)
Busquem persona encarregada de la neteja d’una botiga. Previsió de 6h setmanals, a raó d’1 al dia de dilluns a dissabte.
Horari: de 8 a 9 del matí.

Serveis Personals i Sanitat
606. Assistència domèstica i atenció a persona gran (Alp)
Feina de caps de setmana i si és possible, festius matins. // Durada del contracte a convenir. Horari de matins.
No és necessari carnet de conduir si la persona resideix a Alp.

602. Cuidadors/es de persona gran (2 persones). Puigcerdà
Es precisa cuidadors/es amb experiència laboral per atendre a una persona gran i fer les tasques de llar, amb coneixements de cuina. // Idiomes: català i castellà nivell mitjà.
Horaris: una persona de matins (imprescindible carnet de conduir), una persona tarda (fins a enllitar)

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

Atenció al client
616. Dependent/a botiga de roba (Puigcerdà)
Es precisa dependenta caps de setmana i festius. Preferible persona entre 16 i 30 anys.
Jornada laboral: 12h/setmanals, (48 hores mensuals). Agost jornada completa. Contracte indefinit, amb període de prova
d’un any.
Idiomes: Català natiu, francès i nocions d’anglès.

619. Hostessa d’informació Randstad (Puigcerdà)
Important entitat bancària precisa incorporar una hostessa d’informació. Funcions: suport als caixers automàtics, atenció
al client i benvinguda. Persona amb experiència en atenció al client.
Durada del contracte: obra i servei // Jornada laboral: 30h/set // Horaris de 8:30 a 14:30 de dill. A div. // Sou: 775€/bruts
Idiomes: Català i castellà 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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Administratiu
588. Auxiliar de conserge (la Molina)
Es precisa persona, preferiblement amb el certificat de discapacitat per a treballar en alberg, amb coneixements a nivell
d’usuari en el maneig del paquet Office per a la gestió diària d’incidències. Es valoraran idiomes, preferiblement amb carnet de conduir. Tasques d’atenció a l’usuari i suport a secretaria.
Estudis: administratius, atenció a l’usuari // Idiomes: català, castellà i anglès nivell mig.
Durada del contracte: obra i servei // Jornada laboral: 30h/set, amb possibilitat d’ampliar - reduir. // Horaris: de dilluns a
diumenge, inclou festius. // Salari aproximat: 740€bruts/mes

612. Administratiu/va (Puigcerdà)
Cerdanya Instal·ladora necessita incorporar un/a administratiu/va a jornada completa. Es valorarà l’actitud, la pulcritud,
persona resolutiva en les tasques encomanades, responsable i amb coneixements d’ofimàtica. Amb 6 mesos d’experiència laboral i estudis de batxillerat o FP.
Durada del contracte: 1 any. // Horaris: 9h-13h i 15h-19h. // Idiomes: català i castellà nivell mitjà.
Persona de contacte: Carmina. // Adreça electrònica: cinstaladora@gmail.com // Telèfon: 972 882 457

614. Coordinador/a monitors/es esquí (la Molina)
Escola d’esquí de La Molina busca coordinador/a amb experiència laboral. Necessari títol TD2 o TD3 d’esquí. Es valorarà
cursos i titulacions relacionades amb la gestió i lideratge d’equips.
Durada del contracte: a convenir // Jornada laboral: variable // Horaris: de 8:30 a 17h.
Idiomes: francès nivell inicial, anglès nivell mig.

598. Administratiu/va comptable Arimany Selecció de Talent
Assessoria comptable i fiscal de Puigcerdà necessita incorporar un/a comptable. Les principals funcions serien: comptabilitat general dels clients de l’empresa, confecció d’impostos, altres tasques pròpies del departament comptable.
Estudis: CFGS Administració i finances, empresarials o similar. // Horaris: a convenir, intensiu
Durada del contracte: estable // Jornada laboral: 5—8h/dia // Salari: 18.000€ anuals (8h/dia)
Idiomes: Català i castellà 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

