
 

AUXILIAR DE SERVEIS

Població: Vic 
Empres: Securitas

Requisits:
S’avalua formació i experiència relacionades amb atenció al públic,  control i funcionament 
d’instal·lacions.

Funcions:
Recepció, informació i atenció als visitants i empleats. Comprovació de l’estat i del funcionament de les 
instal·lacions. 

Per apuntar-se a l’oferta, clica aquí

Caduca: : 26/07/2013

http://es-securitas.easycruit.com/vacancy/935931/72851?iso=esVacancy','toolbar=no,%20status=no,%20scrollbars=yes,%20location=no,%20menubar=no,%20width=860,%20height=640,%20resizable=yes');


 

PRAKTIKANT (M/W) FÜR BEZAHLTES BWL PRAKTIKUM AUS SPANIEN GESUCHT / PAID BUSINESS
INTERNSHIP FOR STUDENTS FROM SPAIN (F/M)

Who are we looking for?
- Spanish (Mother tongue + 1 reference language)
- Good to very good English or German language skills (further languages: Portuguese recommended 
but not mandatory)
- Experienced with MS Office (Word, PPT, Excel)
- Experienced with internet researches
- Very good communicative skills
 
Work to do?
- Working on technical projects as well as non-technical
- Business Development on the Italian market (research the Italian market, business relationships with 
companies, etc.)
- Business relationship with retailers
- working with global players
- Business trips (sometimes)
  
Duration:
- 6 months or longer
 
Starting date:
- Starting right now
 
What do we offer?
- Paid internship in Aachen (close to the Aachen HBF)
- Experiences in marketing & sales, business development & sourcing
- Global Commodity Sourcing & Sales
- Direct contact to customers
- Very good working atmosphere
- Young and energetic team
- International team (Spain, France, Germany, UK, Korea)
 
Are you interested?
- CV + motivation letter to
Applications please only via email.
zhjang@candltrading.com, info@candltrading.com
www.candltrading.com
 
Caduca: : 26/07/2013

http://www.candltrading.com/
mailto:info@candltrading.com
mailto:zhjang@candltrading.com


 

PROJECT MANAGER D'EXPORTACIONS

Població: Manlleu 

Requisits:
Estudis universitaris en  ADE o Ciències Empresarials.
Recomanable: formació especialitzada en negocis internacionals o similar
És imprescindible tenir un bon nivell d'anglès i fluïdesa en francès.
Possibilitat de viatjar internacionalment aproximadament el 30% del temps.
És imprescindible viure a Osona.
Català i Castellà
Domini d'Anglès i Francès
Professional  amb  experiència  consolidada  en  el  departament  d'exportacions  i  desenvolupament  de
negocis europeus.
Experiència coordinant equips. 
Bona visió comercial amb bon enteniment de mercats d'exportació.
Habilitats de negociació excel·lents.

Funcions:
El candidat seleccionat serà responsable de:  Informar el director comercial directament, de liderar un
equip de 3 professionals experts i de desenvolupar i implementar les exportacions de l'empresa a través
de negocis europeus, especialment a Anglaterra i França

S’ofereix: 
Condicions salarials excel·lents.
Bones oportunitats de desenvolupament professionals.
Posició estable en una empresa líder en el seu sector.

Per apuntar-se a l’oferta Contacta amb:
Oficina de Promoció Econòmica
C. Enric Delaris, 7 08560 Manlleu
Tel. 938515022
busquesfeina@opemanlleu.cat

Caduca: : 26/07/2013

mailto:busquesfeina@opemanlleu.cat


 

PERSONAL PER A LA SECCIÓ DE FLECA 6H CAPS DE SETMANA

Població: Centelles

Requisits:
persones amb experiència o amb moltes ganes d'aprendre els coneixements propis de les seccions, que 
els agradi l'atenció al públic, amb bona presència, responsables, dinàmiques i amb ganes de treballar. 
Es valorarà experiència prèvia en supermercat i/o en atenció al client. 
Català nivell mitjà imprescindible, castellà nivell mitjà imprescindible
 
S’ofereix: 
Tipus de contracte: Indefinit 
Horari: Diumenge de 8:30 a 14:30h (6 hores setmanals) 
Salari: 136,94� bruts mensuals (14 pagues) 

Per apuntar-se a l’oferta clica aquí

Caduca: : 26/07/2013

https://www.bonpreu.cat/ofertes_treball2.php?idF=6&idSubF=35&idOf=1865&zona=&lloc_treball=&zonaOberta=6


 

DEPENDENT I RESPONSABLE DE MAGATZEM

Botiga d'electrònica de Vic de venda a l'engròs i al detall necessita incorporar una persona per a tasques
de venda de cara al públic i manutenció del magatzem. 

Requisits:
- Estudis: Formació de grau mitjà (BUP/FP/Mòdul/Cicles formatius). Preferentment, formació en 
electrònica i informàtica. 
- Domini del català i el castellà. 
- Es valorarà l'anglès. 
- Es valoraran coneixements d'ofimàtica i estar al corrent de les noves tecnologies. 
- Persona responsable que es desenvolupi bé en l'atenció de cara al públic, de tracte agradable i amb 
moltes ganes d'aprendre. 
- Persona polivalent i amb empenta, disposada a realitzar diverses tasques pròpies de botiga, magatzem
i atenció postventa. 

S’ofereix: 
- Jornada completa amb torn partit, de dilluns a dissabte matí. 
- Incorporació inmediata. 

Per apuntar-se a l’oferta cal Enviar un CV a  telstar@telstar.cat 

Caduca: : 26/07/2013

mailto:telstar@telstar.cat


 

RESPONSABLE DE BOTIGA-SECTOR TÈXTIL

Població: Vic 

Requisits:
Noi de edat compresa entre 30 i 35 anys 
Experiència mínim d’un any com a responsable de botiga del sector tèxtil
Alt sentit comercial
Orientació a resultats 
Interès per la moda
Dots de lideratge i creativitat
Capacitats en presa de decisions i gestió de prioritats. 
Persona organitzada, analítica i amb capacitat d’aportar millores 

Per apuntar-se a l’oferta cal Enviar un CV a  info@centrevic.com 

Caduca: : 26/07/2013

mailto:info@centrevic.com


 

FORNER/A 

Població: Torelló

Requisits:
Es valorarà: Vehicle propi
Es busca forner per ocupar plaça d´aprenent. 
Preferiblement resident de la comarca d´Osona.
Persones joves amb ganes d’aprendre l´ofici.

S’ofereix: 
Contracte d´aprenentatge amb opcions de entrar dins la plantilla actual 

Per apuntar-se a l’oferta clica aquí 

Caduca: : 26/07/2013

http://www.classificats.net/treball/oferta_43197


 

PERSONAL DE RESTAURANT

Població: Olot 

Es necessita personal per a la propera obertura d'un restaurant 

Per apuntar-se a l’oferta cal Enviar un CV a  cv@fastop.es 

Caduca: : 26/07/2013

mailto:cv@fastop.es


 

CAP DE DEPARTAMENT 

Població: Vic 

Requisits:
Professional amb experiència, que acrediti dots per dirigir equips. 
Es valorarà: nivell de formació, experiència comercial, capacitat de comandament d'equips, coneixement 
dels mitjans audiovisuals i de les tecnologies de la informació i comunicació.
Bon nivell de català parlat i escrit.

Funcions:
Persona per dirigir un departament comercial

S’ofereix: 
Contracte laboral a jornada completa. Sou fix + incentius sobre els objectius marcats. Treball en equip en
una empresa multimèdia. Formació a càrrec de l'empresa.

Per apuntar-se a l’oferta cal Enviar un CV el màxim de detallat possible, a l'adreça següent: EL 9 NOU, 
plaça de la Catedral, núm. 2- 0850 Vic, indicant la referència 99-033

Caduca: : 26/07/2013



 
PROMOTOR/A AMB DOMINI DE PATINATGE

Població: Vic 
Número Llocs: 4

Requisits:
- No requereix cap titulació específica
- Molt bon domini de patinatge
- Disposar de patins propis
- Ser major de 16 anys
- Disponibilitat els dies 26 i 27 de juliol
- Bones habilitats comunicatives pròpies d´un/a promotor/a
- Experiència prèvia com a promotor/a

S’ofereix: 
Feina per divendres 26 de juliol i dissabte 27 de juliol

Per apuntar-se a l’oferta clica aquí

Caduca: : 26/07/2013

http://www.classificats.net/treball/oferta_43227


 

RESPONSABLE D'HOSTAL

Població: Sant Sadurní d'Osormort

Requisits:
- La persona candidata ha de sentir el projecte que s'hi emprèn. 
- Coneixements i experiència mínima en la dinamització d'aquestes feines. 

Funcions:
Persona que dinamitzi el jardí i el manteniment d'un hostal rural amb piscina a Sant Sadurní d'Osormort 
per a un projecte social. 

S’ofereix: 
Hi ha diferents oferiments d'intercanvi: 
- Viure al lloc amb despeses i manutenció pagada. 
- Intercanvi en gaudir d'estades al lloc. 
- A establir. 

El projecte s'inicia al setembre però hi ha la possibilitat i necessitat de començar a dinamitzar l'espai 
aquest estiu. 

Per apuntar-se a l’oferta cal Enviar un CV a  harmoniacentre@gmail.com 

Caduca: : 26/07/2013

mailto:harmoniacentre@gmail.com
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