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Hostaleria
517. Cambrer/a degustació. Bake & Cake (Puigcerdà)
Tasques pròpies de cafeteria, confecció dels productes i atenció al client. Formació a càrrec de l’empresa. Persona amable, simpàtica i amb bona capacitat de treballar en equip.
Durada del contracte: fixe // Jornada laboral: completa // Salari: 1.360€ bruts
Horaris: matí i tarda amb descans al migdia. // Idiomes: català i castellà. Es valoraran altres idiomes, no indispensable.

522. Cambrer de sala i ajudant de cuina (2) (la Molina)
Es necessita 1 cambrer/a de sala i 1 ajudant/a de cuina per la temporada d’hivern per la cafeteria Roc Blanc, a peu de
pistes. Imprescindible viure en la zona.
Durada del contracte: temporada d’hivern // Jornada laboral: 40h/set. // Salari: segons conveni.
Idiomes: Català i castellà // Imprescindible carnet de conduir i vehicle propi.

528. Cuina residència de Puigcerdà
Es necessita persona responsable per a fer les suplències de vacances de la plantilla actual (de març a setembre aproximadament). Es faran tasques de neteja (cuina, material de cuina, plats, gots...), servei als residents als menjadors de la
residència, elaboració d’amanides... Persona responsable amb bona capacitat de treballar en equip.
Durada del contracte i jornada laboral: segons contractació // Idiomes: català i castellà superior.

533. Recepcionista Hotel Supermolina (la Molina)
Atenció al client, i tasques pròpies de la recepció. Imprescindible vehicle propi, idiomes mínim de català i castellà.
Durada del contracte: mínim 3 mesos // Jornada laboral: 40h/set.

Serveis personals
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.

526. Esteticista “L’estètica” (Puigcerdà)
Busquem esteticista amb experiència, ganes de treballar i responsable, feina estable.
Durada del contracte: indefinit // Jornada laboral: 25h // Horaris: de dimarts a dissabte de 10 a 15h
Idiomes: català i castellà nivell mig, francès inicial.

527. Masovers (Martinet de Cerdanya)
S’ofereix contracte de lloguer d’un habitatge a preu econòmic a canvi d’oferir presència a una casa de segona residència i
lloguer turístic. Durant el dia es disposarà de les hores per a poder treballar fora de la casa. Es cobraran els serveis que es
realitzin (atendre entrades i sortides dels llogaters de les habitacions, neteja, manteniment del jardí...). Imprescindible
persona molt neta, endreçada i responsable. // Idiomes: català i castellà, es valorarà francès.
Durada del contracte: sis mesos de prova, opció a fixe. // Horaris: En funció de l’atenció als llogaters (no definits).

529. Neteja. El blauet (Bellver de Cerdanya)
Es busca persona amb ganes de treballar, complidora i responsable per empresa de neteja, que parli i entengui el castellà. Preferible amb carnet de conduir.
Durada del contracte: 3 mesos // Jornada laboral a convenir // Salari segons conveni

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
500. Ajudant administratiu/va (Puigcerdà)
Es busca persona amb cicle formatiu de grau mig d’administratiu, coneixements informàtics i atenció al públic. No és
necessària experiència laboral prèvia, formació a càrrec de l’empresa. Persona jove amb ganes d’aprendre.
Durada del contracte: inicialment de 3 a 6 mesos // Jornada laboral: 40h/set.
Idiomes: català i castellà nivell mig, francès inicial.

531. Auxiliar administratiu/va Net I calçat (Puigcerdà)
Es busca auxiliar administratiu/va amb bona disposició de cara al públic i flexibilitat horària.
Durada del contracte: inicial de 3 mesos // Jornada laboral: Mitja jornada
Necessari carnet de conduir i vehicle propi.
Idiomes: català, castellà i francès nivell mig.

Atenció al client
520. Dependenta sector tèxtil (Puigcerdà)
Dependenta amb experiència per a botiga de roba IKKS.
Durada del contracte: 6 mesos prorrogables // Jornada laboral: 40h/set // Horaris: de 10 a 13h i de 16 a 20h. (Festiu
diumenge tarda i dilluns)
Idiomes: Català nivell mig, castellà superior i francès inicial.

525. Dependenta botiga de roba (Puigcerdà)
Durada del contracte: 6 mesos + 6 mesos + fix // Jornada laboral: 40h/set // Horaris: Dimarts a dissabte i diumenge al
matí.
Idiomes: català i castellà superior, francès inicial.

Sanitat
530. Auxiliar d’infermeria / geriatria Fundació Residència Salarich - Calderer (Bagà)
Funcions d’atenció al resident, segons conveni: higienes, trasllat i transferències. Persona amb bona capacitat de treballar en equip i bona disponibilitat.
Estudis: Qualifica’t / Certificat de Professionalitat / CFGM
Durada del contracte: 6 mesos // Jornada laboral: 30 o 40h. // Horaris: matí o tarda
Idiomes: Català i castellà nivell mig - superior

Formació
532. Professor/a d’anglès i francès Acadèmia System
Es busca professor/a per a impartir classes d’anglès i francès. Es demana domini de l’anglès per a poder impartir tots
els nivells, i de francès nivell mig. Incorporació immediata.
Estudis: diplomatura o llicenciatura d’anglès.
Durada del contracte: curs escolar // horaris a concretar

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

