Ofertes de feina Borsa de Treball—Consell Comarcal de la Cerdanya
22 de juny
Hostaleria
338. Es busca CAP DE SALA, Urgent - Incorporació immediata.
Experiència demostrable, es valoraran estudis e idiomes. Persona proactiva, educada i amb gran sentit de la responsabilitat. Es farà selecció de personal per feina estable els mesos de juliol i agost amb possibilitat de contracte
fix.
Idiomes: Català mig, castellà superior i francès inicial.

344. Ajudant de cuina / cuiner amb experiència (Alp)
Durada del contracte: juny—setembre
Jornada laboral: Juny i setembre: de dijous a diumenge / juliol i agost: cada dia
Necessari carnet de conduir i vehicle propi
Idiomes: català i castellà

358. Cuiner/a (Puigcerdà)
Per obertura d’hamburgueseria / gastro—bar busquen cuiner/a. En principi és per a la temporada d’estiu, però si la
persona seleccionada dóna els resultats esperats, es pot plantejar feina per tot l’any (consensuant horaris i dies).
Preferible amb estudis en hostaleria. Busquen persona endreçada, amable i formal, amb ganes de treballar.
Durada del contracte: Temporada estiu // Jornada laboral i horaris a determinar // Salari segons conveni
Necessari carnet de conduir i vehicle propi.
Idiomes: Català i castellà superior.

365. Cambrer/a de sala— Ajudant de cuina (Restaurant de Das).
Es necessita ajudant de cuina i cambrer/a amb experiència. Persona amable, responsable i treballadora. Feina per a
tot l’any, inicialment caps de setmana i festius.
Durada del contracte: Anual // Jornada laboral: 16 / 24h // Salari: 1200 nets
Necessari carnet de conduir i vehicle propi

372. Recepcionista / Ajudant de recepció / Vigilant nocturn (La Molina)
L’hotel HG de la Molina busca treballadors/es per a dur a terme les tasques pròpies de l’àrea: atenció presencial i
telefònica als clients, entrades i sortides dels mateixos, facturació, etc.
Durada del contracte: de juliol a setembre / Jornada laboral: 40h/set / Horaris a concretar / Salari segons conveni.
Idiomes: Català i castellà superior, francès nivell mig.

373. Cambrer/a o Ajudant de cambrer/a (La Molina)
Hotel HG la Molina busca cambrer/a amb experiència per a realitzar les tasques pròpies de l’àrea: preparar i recollir el menjador, atenció als clients i servei d’esmorzar i sopar.
Durada del contracte: de juliol a setembre / Jornada laboral:40h / Horaris a concretar / Salari segons conveni
Idiomes: Català i castellà nivell mig, francès inicial.

391. Cambrer de sala (Pi—Bellver de Cerdanya)
El Nou Cal Caterí busca cambrer/a de sala amb experiència per l’estiu.
Jornada laboral: 40h/set // Horaris: de 10 a 16h i de 20 a 23h
Idiomes: Castellà superior

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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374. Cambrer/a d’habitacions (La Molina)
L’hotel HG de la Molina busca cambrer/a d’habitacions amb experiència per a realitzar les tasques pròpies de l’àrea: preparació d’habitacions i neteja de zones comuns de l’establiment.
Durada del contracte: de juliol a setembre / Jornada laboral: 40h/set / Horaris a concretar / Salari segons conveni.
Idiomes: Català nivell mig

375. Cambrer/a Cafeteria Cerdanya (Puigcerdà)
Es busca noi/a per a cambrer/a. Estudis mínims requerits: ESO
Durada del contracte: 1 any / Jornada laboral: 40h/setmanals

379. Cambrer/a de bar (Bellver de Cerdanya)
Cambrer/a per a servir i atendre als clients, mantenir l’espai net i preparació d’algun entrepà o altres.
Durada del contracte: indefinit // Horari laboral: De dissabte a dimarts de 18 a 1h. // Salari: 850€
Idiomes: Català i castellà nivell mig // Necessari carnet de conduir i vehicle propi.

381. Cambrer/a amb experiència per a pizzeria (Llívia)
Durada del contracte: temporada d’estiu (2 mesos) // Horari: 12 a 17h i de 19 a 24h.
Idiomes: Català i castellà nivell mig

384. Barman / cambrer/a (Puigcerdà)
Bar de copes / pub de Puigcerdà busca incorporar barman / cambrer/a. Imprescindible bona presència.
Durada del contracte: anual // Jornada laboral 40h/set // Horaris: de 19:00h a tancar // Salari: 1200€
Idiomes: Francès nivell mig / català i castellà superior

387. Le petit faubourg (Osseja)
Restaurant de cuina vegana i vegetariana de nova obertura busca personal de sala i cuina. Persones amb bona voluntat i ganes d’aprendre. Possibilitat de feina per tot l’any.
Durada del contracte: inicialment 3 mesos // Jornada laboral: 40h/set //
Idiomes: Català i castellà nivell mig / francès i anglès es valorarà

388. Serveis d’habitacions, auxiliar de cuina (La Molina)
El Xalet—Refugi UEC busca persona per a fer neteja general de l’allotjament i ajudar a servir durant els àpats.
Durada del contracte: 2 mesos // Jornada laboral: Completa // Horaris: de 14:00 a 22:00h

390.Cuiner/a i Ajudant de cuina (Pi— Bellver de Cerdanya)
El Nou Cal Caterí busca cuiner/a (fixe) i ajudant de cuina amb experiència per l’estiu.
Jornada laboral: 40h/set // Horaris: de 10 a 16h i de 20 a 23h
Idiomes: Castellà superior

395. Cambrer/a (Bellver de Cerdanya)
Cambrer/a amb experiència per a restaurant.
Jornada laboral completa // Contracte inicial: 3 mesos, prorrogable a tot l’any
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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340. Auxiliar d’infermeria/geriatria (Bagà)
La Fundació/Residència Salarich-Calderer busca auxiliar d’infermeria / geriatria per a funcions d’atenció al resident:
higienes, trasllats i transferències, etc. Que tingui bona disponibilitat i sàpiga treballar en equip. Amb estudis relacionats amb el lloc de treball (certificat de professionalitat, CFGM, etc).
Durada del contracte: de 4 a 6 mesos. // Jornada laboral: 30-40h setmanals // Horaris: matins o tardes.
Idiomes: Català i castellà superior-mig.
Necessari carnet de conduir i vehicle propi.

364. Esteticista Depila’t (Puigcerdà)
Es busca esteticista amb experiència i estudis d’estètica, principalment pels mesos de juny, juliol i agost, possibilitat
de feina per tot l’any.
Durada del contracte: 3 mesos., possibilitat de continuar // Horaris: De 9 a 13h i de 15 a 19h
Necessari carnet de conduir i cotxe
Idiomes: Català i castellà nivell mig.

368. Fundació privada ADIS (Puigcerdà)
Cal una persona (JOVES INSCRITS AL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL, o que compleixin els requisits, tenir entre
16 i 29 anys i no estar treballant en aquest moment) per a realitzar un estudi comarcal relacionat amb el món del
discapacitat, que tingui coneixements administratius.
Durada del contracte: 6 mesos // Jornada laboral: 40h/setmanals
Necessari carnet de conduir i vehicle propi (cotxe o moto)
Idiomes: Català i castellà nivell mig

371. Ferrer / Soldador / Serraller (Puigcerdà)
Es busca treballador amb experiència laboral per a fer tasques diverses dels oficis descrits.
Durada del contracte: Temporal // Jornada laboral: 40h/set
Necessari carnet de conduir i vehicle propi.

376. Auxiliar de farmàcia (Martinet)
Es requereix auxiliar o tècnic en farmàcia amb experiència prèvia per a la realització de les tasques pròpies d’una
oficina de farmàcia. Bon tracte amb els clients.
Estudis: Auxiliar/tècnic en farmàcia, auxiliar d’infermeria
Durada del contracte: indefinit // Horaris: Horari d’oficina de farmàcia
Necessari carnet de conduir i vehicle propi.
Idiomes: Català i castellà superior, francès i anglès nivell mig

380. Auxiliar de caixes i reposició—Empresa de distribució (Puigcerdà)
Cobrament en línees de caixa i reposició, manteniment de la botiga i el magatzem (també torns de nit). També es
busca personal per a les seccions de frescos (peixateria, carnisseria, xarcuteria)
Durada del contracte: 2—3 mesos // Jornada laboral: 4—6 hores.
Horaris rotatius.

Horari d’atenció al públic: Dimarts i dijous de 8:30 a 13:30h.
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377. Director i monitor de lleure (Das)
Organització i gestió de colònies d’estiu durant el mes d’agost (setmana del 13 i 20). Tots els dies laborables de
16:30 a 19:30.
Estudis: Director i monitor de lleure (amb experiència laboral)
Durada del contracte: 2 setmanes // Jornada laboral: 15h/setmana // Horari: de 16:30 a 19:30 // Salari a convenir
Necessari carnet de conduir i vehicle propi.
Idiomes: Català, castellà i anglès superior

378. Gestió de reserves i atenció al públic (La Molina)
Altitud extrem busca persona amb perfil administratiu—comercial. Es valoraran les habilitats comercials, nivell
d’anglès i francès, coneixement de Word, Excel, Outlook, Google Drive.
Tasques: Atenció al públic, telèfon, WhatsApp, correus electrònics i de reserves i suport als monitors del parc i activitats.
Durada del contracte: temporal amb opció indefinit // Jornada laboral: 1/2 jornada el primer mes i sencer a partir
del segon mes. // Horaris: De 15 a 18h de dimecres a divendres, matí i tarda els dissabtes i diumenges.
Idiomes: Català i castellà.

382. Coordinador escola d’esquí Escola Cota 2500
Es busca persona amb experiència per a coordinar l’activitat diària dels monitors, atenció al client i organització de
grups. Es busca persona endreçada, disciplinada, activa i amb bona actitud i predisposició per a la feina. Carrera
professional i formació a càrrec de l’empresa.
Estudis: tècnic esports d’hivern modalitat esquí, nivell 2 o 3 (TD2/TD3)
Durada del contracte: temporal (inici set-oct.)// Jornada laboral: 40h/set // Salari: 1800 bruts + variable
Necessari carnet de conduir i vehicle propi.
Idiomes: Anglès i / o francès mitjà,
Telèfon de contacte: 628 704 001 (Abel) // Mail de contacte: afabra@skialp2500.com

383. Lector de comptadors de gas per a la comarca de la Cerdanya i Berguedà
Empresa de serveis auxiliars i industrials necessita incorporar per la zona de la Cerdanya i Berguedà 3 lectors de
comptadors de gas. Imprescindible que tinguin vehicle propi.
Estudis: ESO // Durada del contracte: Per obra // Jornada laboral: 40h/set // Salari: 750—900 €

385. Mecànic (Llívia)
Es busca mecànic d’automoció amb experiència (2 anys) per a taller de Llívia.
Durada del contracte: indefinit // Jornada laboral: 40h/set.
Necessari carnet de conduir i vehicle propi.

386. Fuster (Osseja)
La Menuiserie Bezault Simon busca fuster amb 1 any d’experiència per a col·locació de finestres i portes de garatge, escales, persianes,...
Durada del contracte: indefinit // Jornada laboral: 35h/set. // Horaris: de 8h a 12h i de 14h a 18h.
Necessari carnet de conduir.
Idiomes: Francès inicial.

Horari d’atenció al públic: Dimarts i dijous de 8:30 a 13:30h.
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867. Comercial/Assessor immobiliari (Puigcerdà)
Vincle Cerdanya busca persona amb ganes d’aprendre i amb molt il·lusió. Formació a càrrec de l’empresa. Bona
presència, coneixements de la Cerdanya i que vulgui formar part d’un equip professional.
Estudis: bàsics (ESO, Batxillerat o algun cicle)
Durada del contracte: indefinit // Jornada laboral: 40h/set. // Horaris: de dimarts a dissabte i algun diumenge al
matí. // Salari: 870€ + comissions.
Necessari carnet de conduir i vehicle propi.
Idiomes: Català superior, anglès i francès mig.

389. Dependent/a (Puigcerdà)
Empresa de Puigcerdà precisa dependenta dinàmica i polivalent.
Durada del contracte: mínim 4 mesos, prorrogables // Jornada laboral: 40h/set.
Horaris: De dilluns a dissabte de 9 a 13h i de 16 a 20h.
Necessari carnet de conduir.
Idiomes: Català i castellà, francès nivell mig.

392. Administrativa (Puigcerdà)
Es precisa administrativa amb experiència laboral i coneixements d’ofimàtica a jornada completa.
Estudis: Administratiu o superior
Durada del contracte: 1 any amb possibilitat d’indefinit // Jornada laboral: 40h/set
Horaris: de 9:00 a 13:00h i de 15:00 a 19:00h.
Idiomes: català i castellà superior, francès inicial.

393. Monitor de lleure (Bolvir)
Es busca monitor de lleure per a casal d’estiu parlat en anglès. Del 26/6 al 28/7 amb possibilitat d’ampliar fins al
setembre.
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 13h.
Idiomes: Anglès i català nivell mitjà

394. Treballadors/es familiars (SAD) (Puigcerdà)
Es busquen treballadores amb experiència per a iniciar un servei d’atenció domiciliària a la Cerdanya.
Estudis: Treballadora familiar / tècnic d’atenció sanitària a persones amb dependència
Durada del contracte: Segons necessitats // Jornada laboral: Segons necessitats
Idiomes: Castellà superior, català nivell mitjà.
Preferible carnet de conduir i vehicle propi

396. Assistenta domèstica (Alp)
Es necessita una persona amb coneixements d’auxiliar de geriatria per a tasques domèstiques i ajuda personal a
persones grans, amb carnet de conduir.
Durada del contracte: del 15 de juliol al 15 de setembre
Jornada laboral: 40h/set
Necessari carnet de conduir i vehicle propi.
Idiomes: Català i castellà.

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

