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

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.

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.
Idiomes: català i castellà (cambrer), castellà (ajudant de cuina) // Necessari carnet de conduir i vehicle propi.

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 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.

675. Cambrer/a i ajudant de planxa (Bellver de Cerdanya)
Es necessita cambrer/a amb experiència per restaurant de Bellver de Cerdanya pels mesos de juliol, agost i setembre.
També ajudant de planxa pels vespres de 20h a 23:30, per l’estiu i tots els caps de setmana i festius de l’any.
Es pot combinar fer de cambrer al migdia i ajudant de planxa al vespre fins el 31 d’agost i després caps de setmana i festius de tot l’any.
Durada del contracte: 3 mesos, prorrogable. // Jornada laboral: 40h/set.
Necessari carnet de conduir i vehicle propi. // Idiomes: català inicial i castellà mig.

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.

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.

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
4 juliol
Hostaleria
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.

699. Cambrers/es (Puigcerdà). URGENT!
La Cafeteria Cerdanya necessita cambrer/a urgentment.
Estudis: ESO. // Durada del contracte: 1 any. // Jornada laboral: 40h/set.

700. Cuiner/a o ajudant de cuina (Prats i Sansor)
L’Hotel Moixeró necessita cuiner/a o ajudant de cuina avançat amb experiència. Possiblement per a tot l’any, depenent
de l’interès.
Jornada laboral: 40h/set.
Idioma: català i castellà mig. // Necessari carnet de conduir tipus B i cotxe propi.

703. Ajudant de cambrer/a (Puigcerdà)
Pizza Stick necessita 3/4 persones responsables, treballadores i amb moltes ganes d’aprendre. Busquen gent dinàmica,
orientada a la satisfacció del client i a vendes . Una ha de ser major de 26 anys i amb carnet de conduir per fer repartiments.
Durada del contracte: anual. // Jornada laboral: 35h/set. // Horaris: Torn matí 12-16:30 i nit 19-00:30 aprox.
Idiomes: català mig i castellà alt. // Necessari carnet de conduir.

704. Ajudant de cuina i cambrer/a (Llívia)
Bar a Llívia necessita ajudant de cuina i cambrer/a amb experiència per a la temporada d’estiu.
Durada del contracte: temporada estiu. // Horaris: matí de 11:30 a 16:30 i nit de 20:00 a 23:30.
Idiomes: català i castellà alt, francès inicial. // Necessari carnet de conduir.

706. Ajudant de cambrer/a (Soriguerola)
L’Hotel Fontanals Golf necessita noi/a per realitzar tasques d’ajudant de cambrer/a i cobrir les tasques de restaurant i
bar. Persona amb bona presència, puntual, amb capacitat de treball en equip i 6 mesos d’experiència.
Durada del contracte: 4 mesos. // Jornada laboral: 40h/set. // Horaris: 7:30 a 11:30 i 19:30 a 23:30 / 7:30 a 15:30 / 16:00
a 24:00
Idiomes: català mig i castellà alt. Valorable el francès. // Necessari carnet de conduir i vehicle propi.

707. Ajudant de cuiner/a i de cambrer/a (Bor)
El Tupí de la Cerdanya necessita ajudant de cuiner/a i ajudant de cambrer/a per als caps de setmana de juliol i setembre i
el mes d’agost a jornada completa. Amb experiència.
Durada del contracte: de juliol a setembre. // Jornada laboral: juliol i setembre 16h/set i agost 40h/set.
Horaris: de 13:00 a 17:00 i de 20:00 a 24:00
Idiomes: català mig . // Necessari carnet de conduir i vehicle propi.

Horari d’atenció al públic: Dimarts i dijous de 8:30 a 13:30h.
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709. Cuiner/a i cambrer/a (Llívia)
La Pizzeria de Llívia necessita pizzer i cambrer/a amb experiència per a la temporada d’estiu.
Durada del contracte: un mes i mig. // Horaris: de 12:00 a 17:00 i de 19:30 a 00:30
Idiomes: català i castellà inicial. // Necessari carnet de conduir i vehicle propi.

712. Cuiner/a—ajudant de cuina (La Molina)
L’hotel HG La Molina necessita incorporar cuiner/a o ajudant de cuina amb 1 any d’experiència.
Durada del contracte: temporada d’estiu. // Jornada laboral: 40h/set. // Horaris: a determinar. // Salari: s/conveni.
Idiomes: català i castellà superior.

713. Cambrer/a—ajudant de cambrer/a (La Molina)
L’hotel HG La Molina necessita cambrer/a o ajudant amb 1 any d’experiència.
Durada del contracte: temporada d’estiu. // Jornada laboral: 40h/set. // Horaris: a determinar. // Salari: s/conveni.
Idiomes: català i castellà superior, anglès mig.

714. Recepcionista / Vigilant nocturn (La Molina)
L’hotel HG La Molina necessita incorporar recepcionista / vigilant nocturn amb 12 mesos d’experiència.
Durada del contracte: temporada d’estiu. // Jornada laboral: 40h/set. // Horaris: a determinar. // Salari: s/conveni.
Idiomes: català i anglès superior, francès mig.

721. Cambrer/a (Llívia) URGENT!
Es necessita cambrer/a per als serveis d’esmorzar i sopar amb una mínima experiència.
Durada del contracte: Indefinit // Jornada laboral: 40h/set. // Horaris: de 7:30h a 12:00 i de 20:30 a 23:00.
Salari: 1150 €
Idiomes: Català i castellà mig.// Necessari carnet de conduir i vehicle propi.

722. Cuiner/a i Cambrer/a (Puigcerdà)
Antic Olimpic necessita cuiner/a i cambrer/a amb experiència.
Durada del contracte: temporal // Jornada laboral: 40h/set.
Idiomes: Català , castellà i francès mig.

723. Ajudant de cuina i ajudant de cambrer/a (La Molina)
Al Restaurant Croco Brasa falta ajudant de cuina i ajudant de cambrer. Si té experiència millor, però si es té ganes d’aprendre, al restaurant ensenyen la feina.
Estudis: Bàsics. // Durada del contracte: juliol i agost. // Jornada laboral: 48h/set.
Idiomes: Català , castellà i francès mig.

725. Ajudant de cuina (Puigcerdà)
Pizzeria de Puigcerdà necessita ajudant de cuina. Es valorarà experiència. El mes de juliol pel serveis de sopar de dijous a
diumenge i servei de migdia cap de setmana. El mes d’agost servei de sopar de dimarts a diumenge i migdies de dijous a
diumenge.
Durada del contracte: Estiu. // Jornada laboral: 24h/set juliol i 32h/set agost.
Idiomes: Català i castellà inicial.

Horari d’atenció al públic: Dimarts i dijous de 8:30 a 13:30h.
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726. Ajudant de cuina i ajudant de cambrer/a (Alp)
El Restaurant Suca-Mulla busca ajudant de cuina amb predisposició i motivació i ajudant de cambrer amb bona presència
i coneixement de català, castellà, francès i anglès. Amb 1 any d'experiència, formalitat a la feina i educació.
Estudis: Bàsics.
Durada del contracte: Indefinit. // Jornada laboral: 40h/set.
Necessari carnet de conduir i vehicle propi.

727. Cambrer/a de pisos (Bellver de Cerdanya)
L’Hotel Bellavista busca persona amb experiència per a cambrer/a de pisos.
Durada del contracte: 2 a 3 mesos. // Jornada laboral: matí/tarda.
Idiomes: Català i castellà mig.

728. Cambrer/a i ajudant de cuina (Urús)
El restaurant Cobadana necessita cambrer/a i ajudant de cuina amb 1 any d’experiència per temporada d’estiu amb possibilitat de continuació. Incorporació immediata. Bon ambient de treball.
Durada del contracte: 2 mesos. // Jornada laboral: 30-40h/set. // Salari: segon conveni més propines.
Idiomes: Català i castellà alt-mig, anglès i francès inicial. // Necessari carnet de conduir i vehicle propi.

730. Cambrer/a o ajudant de cambrer/a (2) (La Molina)
Hotel restaurant a La Molina necessita personal amb 6 mesos d’experiència per temporada d’estiu i d’hivern. Es pot facilitar allotjament.
Estudis: Bàsics.
Durada del contracte: Fix discontinu. // Jornada laboral: completa.
Idiomes: català i castellà superiors.

731. Cambrer/a habitacions (La Molina)
Hotel restaurant a La Molina necessita noi/a per fer la neteja general i de les habitacions amb 6 mesos d’experiència per
temporada d’estiu i d’hivern. Es pot facilitar allotjament.
Estudis: Bàsics.
Durada del contracte: Fix discontinu. // Jornada laboral: completa.
Idiomes: català i castellà superiors.

.

Horari d’atenció al públic: Dimarts i dijous de 8:30 a 13:30h.
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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.
Idiomes: francès mig. // Necessari carnet de conduir i vehicle propi

696. Atenció al públic i administració (Puigcerdà)
Metre Quadrat busca persona amb iniciativa, ganes d’aprendre i interès per l’interiorisme per treballar a botiga de cuines, banys, ceràmiques i parquets. Es necessari el domini d’Office i es valoraran els coneixements de programes de disseny i arquitectura.
Durada del contracte: 3 mesos prorrogables. // Jornada laboral: 30h/set. // Salari: segons conveni.
Horaris: de dimarts a dissabte de 10h a 13h i de 13:30h a 19:30h. // Idioma: català i castellà mig i francès inicial.

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.

697. Dependent/a (Puigcerdà)
Albur, important empresa del sector recreatiu, obre nou centre a Puigcerdà. Estan buscant persones amb 12 mesos d’experiència en l’atenció al client, proactives, amb ganes de posar en marxa un nou projecte i amb disponibilitat horària.
Coneixements d’ofimàtica, nivell usuari-mig.
Estudis: ESO / Batxillerat.
Durada del contracte: 6 mesos + 6 mesos + indefinit. // Jornada laboral: de 25 a 40h/set.
Horaris: de 9h a 00h (diferents horaris segons torns rotatius).
Idioma: català, castellà i francès alt. Valorable anglès mig.

715. Administratiu/va comptable (Puigcerdà)
Disseny Cerdanya busca administratiu/va amb àmplia experiència professional (mínim 36 mesos) i que sigui capaç de
portar la comptabilitat de l’empresa. Cal experiència demostrable en el domini de programes informàtics de comptabilitat tipus Contaplus.
S’ofereix treball seriós, fix i estable. Abstenir-se candidats que cerquin un treball temporal perquè busquen persones
implicades i creatives capaces de treballar en equip, amb orientació a client i un seriós compromís amb el desenvolupament de l’empresa.
Durada del contracte: indefinit. // Jornada laboral: 20h/set. // Horaris: a definir.
Idiomes: català i castellà superior. // Necessari carnet de conduir tipus B.

719. Cobrador/a de peatge (Túnel del Cadí)
Es busca personal per cobrir una plaça de cobrador/a de peatge al Túnel del Cadí durant el període de vacances d’estiu.
Treball a torns (matí, tarda, nit amb possibilitat de torn partit), jornada irregular de dilluns a diumenge, amb descansos
establerts legalment (màxim 5 dies seguits de treball). Bona predisposició, capacitat de treball, pro activitat, responsable,
positiu/va, resolutiu/va i amb bones habilitats comunicatives. El perfil buscat és sobretot el d’estudiants que tinguin moltes ganes de treballar en períodes d’estiu.
Estudis: Primària. // Durada del contracte: 2 mesos. // Horaris: Jornada partida, torns rotatius.
Idiomes: Català i castellà alt.// Necessari carnet de conduir tipus B i vehicle propi.
Horari d’atenció al públic: Dimarts i dijous de 8:30 a 13:30h.
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724. Reposició de productes làctics (Puigcerdà)
L’empresa Caher necessita una persona que faci la reposició de productes làctics per la zona de Puigcerdà.
Durada del contracte: temporal. // Jornada laboral: 30h/set. // Horaris: de dilluns a dissabte de 6h a 11h del matí.
Salari: 702€ més un suplement de 190€ mensuals en concepte de desplaçament.
Necessari carnet de conduir i vehicle propi.

729. Dependent/a (Alp)
Botiga de roba de dona busca dependent/a pels caps de setmana i festius de tot l’any i mes d’agost sencer. Les tasques a
dur a terme són les d’atenció al client, col·locació i ordre dels productes de la botiga, assessorament al client, cobraments als clients i control de caixa. Es valorarà l’experiència en el mateix sector.
Estudis: ESO / Batxillerat. // Durada del contracte: prova + fix. // Horaris: de 10h a 14h i de 17h a 20h30.
Idiomes: català i castellà superiors.

732. Peixater/a, xarcuter/a 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
Salari: entre 500 i 800 €.
Idiomes: català, i castellà superior— mig, francès inicial—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)

716. Treballador/a de la llar. SAD
A la Fundació Hospital de Puigcerdà busquen treballadors/es de la llar per tenir cura de gent gran a la Cerdanya. Amb 2
anys d’experiència.
Estudis: Primària. // Durada del contracte: segons necessitats. // Jornada laboral: segons necessitats.
Idiomes: català mig i castellà alt.

Oficis
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.

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

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.

686. Socorrista aquàtic (Bellver de Cerdanya)
S’ofereix una plaça de socorrista en primers auxilis per a la piscina municipal de Bellver de Cerdanya, per a la temporada
d’estiu. Requisits: tenir la titulació de socorrista aquàtic homologada de la Federació catalana i espanyola de salvament i
socorrisme. Disponibilitat horària i bon tracte amb la gent
Durada del contracte: del 20 de juny al 6 de setembre // Jornada laboral: 40h/set. // Horaris: d’11 a 20h.
Idiomes: Català i castellà inicial.

687. Personal per a bastida d’obra (Cerdanya)
Muntatge i desmuntatge de bastides en el sector industrial, amb 8 mesos d’experiència en el muntatge d’estructures a la
industria petroquímica, centrals tèrmiques, parades de factories i camps solars. Lloc de feina: Llo. Incorporació immediata.
Requisits: Curs PRL Nivell Bàsic 60 hores, Curs d’instal·lacions, reparacions, muntatges, serralleria i fusteria metàl·lica 6
hores.
Estudis: FP // Durada del contracte: 6 mesos // Jornada laboral: completa // Horaris a concretar // Salari: segons conveni
Es valorarà: Curs de muntatge de bastides LAYHER, francès, carnet de plataforma elevadora i curs de primers auxilis

690. Tècnic/a—aparellador (Bellver de Cerdanya)
Conspime Cerdaña necessita tècnic—aparellador amb experiència mínima de 6 mesos en el sector de la construcció. Que
tingui domini de programes informàtics com Office, Autocad, etc. És imprescindible que resideixi a la Cerdanya.
Estudis: adaptats al lloc de treball.
Durada del contracte: temporal // Jornada laboral: completa // Horaris: de 9h a 13h i de 15h a 19h.// Salari: segons conveni. // Necessari carnet de conduir i cotxe propi.

Horari d’atenció al públic: Dimarts i dijous de 8:30 a 13:30h.
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691. Tècnic/a electrotècnic (Font-Romeu)
Empresa de fred comercial i material hoteler busca persona amb experiència i que sigui organitzat per fer funcionar i
instal·lar el material en cuines professionals d’hotels, restaurants, etc. L’empresa té 5 treballadors. Durant la jornada laboral tindrà un vehicle de servei. El lloc de feina és a Font-romeu i voltants (uns 50 km).
Estudis: coneixements en electrotècnia o lampisteria.
Durada del contracte: 4 mesos inicialment i després fins l’any. // Jornada laboral: 39h/set. // Horaris: de 8h a 12h i de 14h
a 18h. De dilluns a divendres. // Salari: 1400€ al principi.
Idiomes: francès mig. // Necessari carnet de conduir tipus B i cotxe propi.

692. Controlador/a carnets (Queixans)
Per a piscina privada de Queixans es necessita un controlador/a de carnets d’accés. Persona amb bona presència, educació i experiència en tracte amb el públic.
Estudis: Batxillerat o similar.
Durada del contracte: Agost 2018. // Jornada laboral: de dilluns a domingo. // Salari: segons vàlua. // Horaris: a concretar. // Idioma: català i castellà alt. // Necessari carnet de conduir i cotxe propi.

693. Delineant (Llívia)
Es busca delineant amb experiència per a mitja jornada., que conegui totes les eines informàtiques per desenvolupar la
feina de delineant. Es farà un contracte de prova en principi, ampliable en el cas de que agradi a l’empresa. Es podrà
allargar a jornada completa i contracte tot l’any.
Durada del contracte: 3 mesos. // Jornada laboral: 20h/set. // Idioma: català i castellà alt. // Necessari carnet de conduir
i cotxe propi.

701. Carnisser/a (Puigcerdà)
Carns i Elaborats Cerdanya busca carnisser/a amb coneixements de venda al detall de cara al públic, de peces de carn i
del seu tall. Persona amb empenta, capacitat de treball en equip i ganes d’aprendre. No és imprescindible experiència.
Durada del contracte: indefinit // Jornada laboral: 20-40h/set // Horaris: Preferiblement tardes (15-21h).
Salari: 1000-1100€. // Idiomes: català i castellà alt, francès mig.

702. Ajudant de perruqueria (Puigcerdà)
Es busca ajudant de perruquera per a caps de setmana, festius i dies puntuals. L’experiència laboral no és imprescindible.
Durada del contracte: indefinit. // Jornada laboral: 8h caps de setmana. // Idiomes: català i castellà inicial.

705. Perruquer/a (Llívia)
Perruqueria a Llívia busca perruquer/a amb experiència.
Durada del contracte: indefinit. // Jornada laboral: 40h/set.
Idiomes: català i castellà mig, francès inicial. // Necessari carnet de conduir i vehicle propi.

710. Peó de la construcció (Cerdanya)
Ripoll Oliveras S.L. necessita un peó de la construcció amb experiència.
Durada del contracte: temporal. // Horaris: de dilluns a divendres de 8:00 a 13:00 i de 14:00 a 18:00
Idiomes: català i castellà mig. // Necessari carnet de conduir tipus 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

Ofertes de feina Borsa de Treball—Consell Comarcal de la Cerdanya
4 juliol
Oficis
711. Conductor de camió / peó (Cerdanya)
Ripoll Oliveras S.L. necessita un conductor de camió / peó amb experiència.
Durada del contracte: temporal. // Horaris: de dilluns a divendres de 8:00 a 13:00 i de 14:00 a 18:00
Idiomes: català i castellà mig. // Necessari carnet de conduir tipus B i C.

718. Peó brigada obres (Alp)
Es necessita per la brigada municipal, persona per fer treballs diversos: jardineria, paleteria, pintura, conservació i manteniment, neteja, etc.
Durada del contracte: temporal. // Horaris: de dilluns a divendres de 8:30 a 13:00 i de 14:30 a 18:00
Necessari carnet de conduir.

733. Xofer de camió—Recollidor de residus
Empresa de serveis busca un conductor/a de camió, recollida i transport de residus i conductor de taxi amb 6 mesos d’experiència.
Durada del contracte: 1 any a fix. // Horaris: de 9h a 13h i de 15h a 19h.
Idiomes: català i castellà mig. // Necessari permís de conduir tipus C, C1 i E.

734. Peó manteniment i agrícola (Das)
Es necessita persona amb 6 mesos d’experiència per al manteniment del vallat de la finca, dels arbres fruiters, de l’hort i
de la maquinària agrícola. Disposen d’allotjament a la casa.
Durada del contracte: 6 mesos amb opció de pròrroga. // Jornada laboral: completa. // Horaris: de dilluns a dissabte.
Idiomes: català i castellà mig. // Necessari permís de conduir.

735. Ajudant de jardiner (Guils de Cerdanya)
Es busca ajudant de jardiner per fer les feines pròpies del lloc de feina. Persona amb ganes de treballar, no és necessària
experiència.
Durada del contracte: 1 mes. // Jornada laboral: mitja jornada.
Idiomes: català i castellà 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

