Ofertes de feina Borsa de Treball—Consell Comarcal de la Cerdanya
31 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.

596. Cambrer/a cafeteria a jornada completa Bake & Cake (Puigcerdà)
Tasques pròpies d’una cafeteria: preparació dels productes, atenció al client. Es valorarà experiència en un lloc de feina
similar, però no és necessari. Persona simpàtica i proactiva.
Durada del contracte: fix. // Jornada laboral: completa // Horaris: matí i tarda
Idiomes: Castellà superior, català mig, francès inicial.

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.

662. Ajudants de cuina (2) i cambrers/es (2). (Alp)
Es precisen cambrers/es per a sala i ajudant de cuina per a muntar plats i rentar plats. Persona amb ganes de treballar.
Durada del contracte: estiu amb opció a indefinit // Jornada laboral completa.
Necessari carnet de conduir i vehicle propi.
Idiomes: català i castellà (cambrer), castellà (ajudant de cuina)

663. Auxiliar de conserge (la Molina)
Es busca personal, preferentment amb discapacitat, amb coneixements a nivell d’usuari del paquet office per a la gestió
diària d’incidències, realització de feines d’atenció al usuari i suport a secretaria. Es valorarà idiomes, preferentment amb
carnet de conduir i vehicle propi.
Estudis: administratiu/ atenció a l’usuari
Durada del contracte: obra i servei // Jornada laboral: 24h/set // Salari: aprox. 590€/bruts al mes
Idiomes: català, castellà i anglès nivell mitjà

667. Ajudant de cuina avançat. (All)
Durada del contracte: indefinit (amb contractes inicials de prova) // Jornada laboral: 40h/set
Necessari carnet de conduir i vehicle propi
Idiomes: català i castellà nivell mitjà.

668. Recepcionista (la Molina)
L’Hotel Supermolina busca persona amb experiència per atenció al client a la recepció i fer les tasques pròpies del lloc de
feina.
Durada del contracte: mínim 3 mesos // Jornada laboral: 40h/set.
Necessari carnet de conduir i vehicle propi. // Idiomes: català i castellà superior i anglès i/o francès mig.

Horari d’atenció al públic: Dimarts i dijous de 8:30 a 13:30h.
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Telèfon: 972 884 884

Facebook: Ocupació Cerdanya
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Hostaleria
669. Cambrer/a de pis (la Molina)
L’Hotel Supermolina busca persona amb experiència per la neteja d’habitacions, de les zones comuns i bugaderia.
Durada del contracte: mínim 3 mesos // Jornada laboral: 40h/set. // Horari: matins.
Necessari carnet de conduir i vehicle propi. // Idiomes: català i castellà superior i anglès i/o francès mig.

671. Cambrer/a, Cuiner/a, Neteja (Llívia)
Es busca personal per amb experiència per treballar en un petit hotel de Llívia.
Estudis bàsics // Durada del contracte: segons vàlua. // Horaris: de 10h a 16h i de 20h a 22h. // Salari: 1200€
Necessari carnet de conduir i vehicle propi. // Idiomes: català i castellà superior.

674. Cuiner/a (Bellver de Cerdanya)
Es necessita cuiner/a amb experiència per restaurant de Bellver de Cerdanya. Que tingui ganes de treballar.
Durada del contracte: 6 mesos inicial, prorrogable a fix. // Jornada laboral: 40h/set.
Necessari carnet de conduir i vehicle propi. // Idiomes: català inicial i castellà mig.

675. Cambrer/a (Bellver de Cerdanya)
Es necessita cambrer/a amb experiència per restaurant de Bellver de Cerdanya pels mesos de juliol, agost i setembre.
Durada del contracte: 3 mesos, prorrogable. // Jornada laboral: 40h/set.
Necessari carnet de conduir i vehicle propi. // Idiomes: català inicial i castellà mig.

613. Cambrer/a de pisos (Puigcerdà)
Es 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 mig

656. Recepcionista hotel (Puigcerdà)
Es busca persona per a atendre la recepció i les reserves. Perfil: persona amb bona capacitat d’atenció al client, domini
informàtic, i facilitat de treball en equip.
Durada del contracte: opció d’indefinit // Jornada laboral: 40h/set // Horaris: Matí o tarda (de 7 a 15h o de 15 a 23h).
Idiomes: francès i anglès nivell mig—alt, català i castellà superior.

677. Ajudant de cuina (Isòvol)
Restaurant de Cerdanya necessita ajudant de cuina amb experiència i ganes de treballar. Disponibilitat caps de setmana i
festius. Incorporació immediata.
Durada del contracte: Indefinit // Horaris: Divendres, dissabte, diumenge i festius // Necessari cotxe propi.

678. Cuiner/a i fregaplats (La Molina)
L’Aparthotel Guitart La Molina necessita cuiner/a i fregaplats amb experiència pels mesos de juny i juliol.
Durada del contracte: 2 mesos // Horaris: d’11h a 15h i de 20h a 23h // Salari: 1505,13€

Horari d’atenció al públic: Dimarts i dijous de 8:30 a 13:30h.
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679. Cambrer/a (Bellver de Cerdanya)
L’hotel Bellavista busca cambrer/a amb experiència (requisit imprescindible).
Durada del contracte: 3 mesos amb possibilitat de fix. // Jornada laboral: 40h/set.
Idiomes: Català i castellà nivell mig // Necessari carnet de conduir i vehicle propi.

682. Personal de cuina i sala (Llívia)
Al restaurant “La Formatgeria” necessitem incorporar diferents perfils, tant a cuina com a sala. Busquem personal amb 6
mesos d’experiència demostrable i amb ganes de créixer professionalment. Valorem molt positivament formació en Turisme, hoteleria o restauració i que hagin desenvolupat la seva experiència professional en establiments de reconeguda
vàlua.
Durada del contracte: Indefinit // Jornada laboral: 40h/set.
Idiomes: Francès nivell mig // Necessari carnet de conduir i vehicle propi.

683. Cambrer/a de sala (Das-Fontanals)
Es necessita cambrer/a de sala amb 1 any d’experiència. S’ofereix contracte laboral per a tot l’any, inicialment caps de
setmana i festius. Es requereix bona presència, bon caràcter, atent/a i amb ganes de treballar. Incorporació immediata.
Durada del contracte: Indefinit // Jornada laboral: 16h/set.
Idiomes: Català i castellà nivell mig // Necessari carnet de conduir i vehicle propi.

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.

659. Comercial Orange (Puigcerdà)
Tens una forta motivació en el desenvolupament de la teva carrera professional en una empresa capdavantera en el sector de les telecomunicacions? ISPgrup som un dels distribuïdors punters d'ORANGE Empreses a Catalunya, amb més de
20 punts de venda a Barcelona i Girona. Necessitem consolidar un equip comercial molt potent, per tant busquem personal que vulgui desenvolupar-se professionalment en aquest àmbit amb un grau d'implicació màxim, amb actitud, compromís, tolerància a la pressió i dedicació. A més, busquem personal capaç de treballar en equip en la consecució d'objectius. S'ofereix: Bon ambient de treball i possibilitat de treballar en una empresa amb alt esperit innovador i de treball en
equip. A més, amb possibilitat real de promocionar internament.
Requisits: Atenció al client, Facilitat per a la venda, Ofimàtica, Domini de dispositius de telefonia mòbil, Valorable experiència com a comercial i coneixement del sector, Flexibilitat horària
Tasques: Assessorament, argumentació, venda dels productes i serveis de totes les àrees de negoci de la companyia.
Gestió i control de totes les eines de sistemes relacionades amb la venda de serveis.
Implantació i seguiment de l'oferta comercial en el punt de venda. Gestió i servei postvenda de client.
Altres requisits: Viure a Puigcerdà o rodalies
Durada del contracte: Eventual 3 mesos +9 mesos
Jornada laboral: 38h/set // Horaris: de 10 a 13.30 i de 16.30 a 20
Idiomes: català i castellà superior.
Horari d’atenció al públic: Dimarts i dijous de 8:30 a 13:30h.
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Atenció al client
666. Auxiliar de producte fresc (xarcuteria, carnisseria, peixateria). Carrefour Market (Puigcerdà)
Es precisen professionals de producte fresc, que coneguin l’assortit i amb experiència en l’ofici. Algunes de les funcions
són: atenció al mostrador, col·locació de l’assortit, tall i elaboració, control de caducitats i reposició, control de qualitat.
Estudis bàsics // Durada del contracte: temporal // Jornada laboral: de 30 a 40h/set.

670. Auxiliar de caixa / reposició (Puigcerdà)
Es busca personal per fer atenció al client, cobrar a caixa, devolucions, recepció de mercaderia, col·locació d’estoc, actualització i canvi de preus. Experiència: 2 o 3 mesos.
Estudis bàsics // Durada del contracte: 2-3 mesos. // Jornada laboral: 20/ 30/ 40h.

673. Venedor/a pirotècnia (Cerdanya) URGENT!
Es busca personal per a venda de pirotècnia del 17 al 24 de juny per la zona de la Cerdanya amb mínim 1 mes d’experiència. Que sàpiga vendre oferint opcions, haver estat de cara al públic atenent i cobrant, saber fer control d’entrades i sortides, quadrar caixa i fer comandes.
Estudis bàsics // Horaris: de 12h a 20h // Salari: 390€
Necessari carnet de conduir i vehicle propi. // Idiomes: català i castellà mig.

681. Dependent/a (Puigcerdà)
La carnisseria Meya necessita incorporar personal per ajudar a les tasques de venda a la botiga, amb 6 mesos d’experiència i ganes de créixer professionalment. Valorem molt positivament que hagin treballat en botigues d’alimentació.
Estudis: mínim ESO // Durada del contracte: indefinit // Jornada laboral: 40h /set.
Necessari carnet de conduir i vehicle propi // Idiomes: francès mig.

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

660. Netejador/a (Cerdanya)
S’ofereixen places per a suplències d’estiu, amb possibilitat d’incorporació per temporades o tot l’any. Es valorarà vehicle
propi (no imprescindible).
Idioma: castellà parlat.
Jornada laboral: parcial // Horaris : matí / tarda / nit o caps de setmana (a negociar)

672. Conductor per a persona 3a edat (Bellver de Cerdanya)
Es busca conductor acompanyant per a persona de la 3a edat a Bellver per fer recorreguts amb cotxe per la Cerdanya.
Serien 3 sortides a la setmana durant 15 dies cada mes, els mesos de juny, juliol i setembre. Experiència conduint , amb
tracte afable i pacient, coneixedor de la zona i aficionat a la muntanya i a la fotografia/vídeo. És necessari cotxe o mitjà
de transport ja que l’apartament a Bellver és a les afores del poble, però després pot triar entre anar amb el cotxe propi
o el de la casa.
Estudis bàsics // Durada del contracte: estiu dies alternatius, juny, juliol i setembre // Horaris: 3 dies a la setmana durant
15 dies de cada mes.
Necessari carnet de conduir i vehicle propi. // Idiomes: català i castellà superior.
Horari d’atenció al públic: Dimarts i dijous de 8:30 a 13:30h.
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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.

657. Oficial de fusteria d’alumini
Es precisa oficial de fusteria d’alumini. Persona amb experiència i ganes de treballar en equip.
Durada del contracte: 1 any, amb possibilitat de contracte indefinit. // Jornada laboral: completa
Necessari carnet de conduir.

661. Peó de jardineria Miquel Ginesta Vidal (Urús)
Es busca peó de jardineria per a tasques de manteniment de jardins, tallar gespa, podar arbres i tanques. Es valorarà experiència prèvia.
Durada del contracte: 6 mesos // Jornada laboral: 40h/set. // Horaris: de 9 a 13h i de 15 a 19h (de dill. A div.)
Necessari carnet de conduir i vehicle propi.
Idiomes: català i castellà nivell mig.

664. Oficial de 3ª (1) i ajudant (1) (Cerdanya)
Transportar material d’aïllament (rotllos o panells), transportar material prefabricat de revestiment d’alumini, instal·lar
fibra de vidre, tallar mantes de llana de roca, tallar seccions de tub de material de llana de roca (tisores), muntar xapa
lleugera, suport al muntatge, neteja de la zona, Instal·lar manta de roca d’armadura lateral (ganxo SS + cable), instal·lar
seccions de tub (llana de roca).
Estudis: FP // Durada del contracte: 6 mesos // Jornada laboral: completa // Horaris a concretar // Salari: segons conveni
Es valorarà: francès, carnet de plataforma elevadora i curs de primers auxilis

676. Oficial de 1ª de paleta (2)
Vertice Nova Develops busca 2 oficials de 1ª de paleta amb experiència per treballar a Puigcerdà i a la Cerdanya francesa.
Durada del contracte: temporal, possible prorroga. // Jornada laboral: completa // Salari: segons conveni
Necessari carnet de conduir, B1 mínim.

Horari d’atenció al públic: Dimarts i dijous de 8:30 a 13:30h.
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680. Cap de servei (Túnel del Cadí)
Es necessita cap de servei a temps parcial. El centre de treball és a Urús. Com a Cap de Servei formarà part de l’equip de
sala de Control del Túnel del Cadí. En el seu torn serà el responsable del correcte funcionament de la concessió d’acord
amb les normes i procediments establerts per la Direcció. Requerim una persona serena i amb capacitat d’autocontrol en
situacions d’emergència, capacitat d’atenció continuada, destresa i habilitat en la utilització de les eines informàtiques,
responsable i amb iniciativa dins dels criteris establerts, amb facilitat de comunicació, capacitat de lideratge i gestió
d’equips. Es valorarà el permís de conduir C i acreditació de coneixements d’informàtica. Possibilitat de passar a jornada
completa en un termini de 3 anys.
Estudis: FPII o un mòdul tècnic de grau superior.
Durada del contracte: Contracte de relleu // Horaris: Jornada parcial al 50% en torns continus i rotatoris
Salari: 17221,49€ / any
Idiomes: Català i castellà superior, es valorarà coneixements d’anglès // Necessari carnet de conduir tipus B i cotxe propi.

684. Arquitecte o arquitecte tècnic (Llívia)
Es cerca arquitecte o arquitecte tècnic amb experiència, a mitja jornada per a realització de projectes. Es començarà amb
contractes de proves amb intenció d’ampliar a jornada completa i contracte fix. Es valorarà coneixements de programes
informàtics relacionats amb arquitectura.
Estudis: Arquitectura superior o arquitectura tècnica.
Durada del contracte: 3 mesos // Jornada laboral: 20h/set.
Idiomes: Català i castellà superior // Necessari carnet de conduir tipus B i cotxe propi.

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