Ofertes de feina Borsa de Treball—Consell Comarcal de la Cerdanya
1 de desembre
Hostaleria
508. Cambrers/es de restaurant (la Molina)
Tasques: Atenció al clients en el servei d’esmorzar i sopar. Estudis: batxillerat. Experiència laboral prèvia de 6 mesos.
Durada del contracte: temporada d’hivern // Jornada laboral: 40h/set // Salari: segons conveni // Horaris a concretar.
Idiomes: Català i castellà superior, anglès nivell mitjà.

512. Ajudant de pastisseria Xocolates Pirineus (Puigcerdà)
Persona amb ganes d’aprendre i una base de coneixements sobre pastisseria.
Durada del contracte: indefinit // Jornada laboral: 40h/set // Horaris variables // Salari a convenir

Altres
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.

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.

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. Imprescindible experiència laboral prèvia en transport
de persones.
Requisits: Disposar del Carnet de Conduir D, CAP, Targeta Tacògraf, mínim 12 punts del carnet de conduir.
Jornada laboral: Completa // Salari: aprox. 1800 nets
Idiomes: català i castellà superior, francès inicial.

Administració 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.

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
1 de desembre
Administració i atenció al públic
507. Personal per recepció (la Molina)
L’hotel HG La Molina busca recepcionista. Tasques: atenció als clients en la seva estada, tasques pròpies del lloc de
feina ofert (Check‐in, check‐out, facturació, etc.). Estudis: universitaris, amb experiència laboral prèvia d’1 any.
Durada del contracte: temporada d’hivern // Jornada laboral: 40h/set // Salari: segons conveni //Horaris a concretar.
Idiomes: Català i castellà nivell superior.

510. Empresa de roba Outdoor (Puigcerdà)
Es necessita dependent/a per a tenda de roba tècnica outdoor. Es valorarà experiència amb la venda i coneixements
informàtics bàsics. Persona dinàmica i organitzada amb do de gents.
Durada del contracte: indefinit // Horaris: de 10 a 14 i de 17 a 20:30h // Salari: s/conveni
Idiomes: Català superior, francès i anglès nivell mig.
.511. Venedor esportiu Intersport Puigcerdà
Es busca venedor esportiu per temporada d’hivern amb contracte de 2 mesos i possibilitat de continuïtat. Es valorarà
coneixements d’esport d’hivern i experiència prèvia.
Estudis: ESO, Batxillerat i/o cicles formatius.
Durada del contracte: mínim 2 mesos // Jornada laboral: de 20 a 30h/set // Salari: 440€ / 660€
Horaris: Molt flexibles, amb disponibilitat total de divendres tarda i dissabtes.

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

