Ofertes de feina Borsa de Treball—Consell Comarcal de la Cerdanya
1 de març
Altres serveis
552. Serveis funeraris (Puigcerdà)
Es busca persona per manteniment dels nínxols, neteja i incineració. Responsable, bona presència, amable, atent, treballador i amb experiència en atenció al públic. Que visqui a Puigcerdà o rodalies i sigui major de 30 anys.
Durada del contracte: Temporal // Jornada laboral: Completa
Necessari carnet de conduir i cotxe propi. // Idiomes: Català i castellà.
.

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 malatia.
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.

578. Confeccionista / Costurera Disseny Cerdanya (Puigcerdà)
Busquen costurera / confeccionista creativa, orientada al client i amb actituds per tractar amb clients. S’ofereix treball
seriós, fixe i estable. Abstenir-se candidats que cerquin un treball temporal perquè busquen persones implicades i creatives, amb capacitat de treballar en equip, amb orientació al client i un seriós compromís amb el desenvolupament de
l’empresa. Es valorarà experiència com a confeccionista / costurera en tèxtil de la llar, especialment en la confecció de
cortines.
Durada del contracte: indefinit // Jornada laboral: completa (40h/set)
Necessari carnet de conduir. // Idiomes: català i castellà superior.

Atenció al client
557. Dependent/a telefonia (Puigcerdà)
Es busca dependent/a per a botiga de telefonia a Puigcerdà. Persona amb experiència en atenció al públic i que li agradi
el món de les noves tecnologies i la telefonia. Experiència en el sector molt valorable. Indispensable vehicle propi, carnet
de conduir classe B i català parlat. Incorporació immediata
Estudis: CFGM Comercial i màrqueting.
Durada del contracte: estable // Jornada laboral: 40h/Set // Horaris: de dill. a diumenge //Salari: 1200€ //
Idiomes: Català i castellà superior.

564. Caixer/a supermercat (Puigcerdà)
Durada del contracte: Eventual // Jornada laboral: 20h/set // Horaris: rotatius // Salari: 450€

574. Dependent/a forn de pa (Bellver de Cerdanya)
Es busca persona amb ganes de treballar per a forn de pa.
Durada del contracte: indefinit // Jornada laboral: 23 h/set. // Horaris: de dimarts a dissabte, diumenges alterns
Necessari carnet de conduir. Idiomes: català i castellà nivell mig.

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 març
Hostaleria
568. Cambrer/a amb experiència (Urús)
Durada del contracte: 6 mesos + pròrroga // Necessari carnet de conduir i vehicle propi.
Jornada laboral: Completa // Horaris: entre setmana migdies, caps de setmana migdia i vespres.
Idiomes: Català i castellà nivell mig

570. Cambrer/a El Tupí de la Cerdanya (Bor)
Cambrer/a a temps parcial, caps de setmana, vacances i festius. Idiomes: català inicial.
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

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

575. Ajudant de recepció—recepcionista (La Molina)
Es busca ajudant de recepció o recepcionista per hotel de **** situat a la Cerdanya. Atenció al client en recepció, checkin—check –out, realitzar tasques pròpies de la facturació. Altres tasques de recepció. Experiència mínima d’un any en la
recepció de l’hotel. Imprescindible anglès. Es valoraran altres idiomes.
Durada del contracte: obra i servei // Jornada laboral: 40h/set // Horaris: torns de matí / tarda.
Idiomes: Català, francès i anglès nivell mig.

579. Cambrer de Menjador Park Hotel (Puigcerdà)
Cambrer o ajudant de cambrer.
Durada del contracte: indefinit // Jornada laboral: 8h/dia

Administratiu
580. Administrativa (Puigcerdà)
Es busca noi/a per a fer feines administratives, amb dots de gent. A mitja jornada de dilluns a divendres.
Durada del contracte: 6 mesos renovables // Horaris: de 9:30 a 13:30h
Necessari carnet de conduir i vehicle propi // Idiomes: Català i castellà nivell 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

