
 

 
.04/04/2013  TURISME 

Empleats/es d'agències de viatges a 
Vic 

Descripció: Persona experimentada en el sector 
turístic i en agència de viatges. Atenció al client, 
realització de reserves. 

Perfil demanat: Diplomatura / Enginyeria Tècnica de 
Turisme  
    Català: Nivell Alt . Castellà: Nivell Alt. Experiència 
amb l´ús del programa Amadeus.  

Contacte: Serveis Locals d'Ocupació.                                  
http://bit.ly/12kPXWf                             

Font:diba.cat/ 

Incorporació: 15 d'abril del 2013 

 

 

 
.04/04/2014  TURISME 

Ballarins i/o acrobates a Palma de 
Mallorca. 

Descripció: Grups de 5 persones artistes de dansa i 
acrobàcia de Kenya. Contracte eventual 6 mesos. 
Jornada completa de 18 a 24 h. 

Perfil demanat: Emprar instruments musicals i 
malabars. Acreditació com artistes i experiència 
mínima de  24 mesos. Salari 950 bruts.  

Contacte: http://bit.ly/XZk1n0                                                      
font:www.fabricacultural.net 

 

 

 
.04/04/2014  TURISME 

Busquem Animadors amb anglès i 
Alemany a les Balears i Canàries 

Descripció: Persones actives i amb experiència per 
diferents hotels i espais de lleure. 

Perfil demanat: Imprescindible tenir experiència 
mínima d'un any. Domini demostrable de l'anglès i 
alemany.  

Contacte: Interesats enviar CV  
personal@theramirezjob.com // 
cv@theramirezjob.com 

 

 

 
.04/04/2014  TURISME 

Call Center de Turisme i Oci a Sevilla 

Descripció: Responsables de campanyes de 
promocions i telemarketing. 

Perfil demanat:  
No requereix d'experiència. Edat entre 25 a 40 anys, 
persones extrovertides i amb ganes de treballar. 
Formació a càrrec de l'empresa.  

Contacte: Producciones Baran Business SL                       
Enviar Cv a : natalia.telemarketing@gmail.com 

 



 

 
.05/04/2013  TURISME 

Animadors per a creuers. Valencia 

Descripció: Se buscan animadores turísticos para 
trabajar durante la temporada de verano a bordo de 
un crucero. 

Perfil demanat: Los candidatos deben tener un nivel 
alto de inglés y se valorará el conocimiento de un 
segundo idioma como alemán y/o portugués.  

Contacte: Interesados enviar CV y carta de 
presentación a candidatospoli@hotmail.es                   
bit.ly/Zc1Z0a 

 

 

 
.05/04/2013  TURISME 

Guies turístics 

Descripció: Es requereixen guies turístics per a 
temporada d'estiu 

Perfil demanat: imprescindible nivell conversa 
d'anglès,rus,espanyol.  

Contacte: www.insertia.net 
 

 

 

 
.05/04/2013  TURISME 

Animadors turístics 

 

Descripció: Busquem animadors turístics amb 
experiència per treballar a la zona de *catalunya. 
 

Perfil demanat:  persones dinàmiques i actives, bons 
relacions públiques amb ganes de treballar de cara al 
públic. Imprescindible idiomes, bon nivell de ball i 
experiència en el sector. 
  

Contacte: La selecció es realitzarà amb un *cásting 
previ. 
info@servitursalvament.com  
*REF: 05 
 

 

 

 
.05/04/2013  TURISME 

Urgeix personal per a Eivissa Clubbing  
— Eivissa 

Descripció: Eivissa clubbing comença la seva 
temporada 2013 amb noves sessions i amb tota la 
seva bona energia, donant bones oportunitats 
aquelles persones que estiguin interessades a 
treballar amb nosaltres en aquest gran món amb una 
cultura de club inigualable. 
Perfil demanat: Necessitem persones extrovertides, 
amables que vulguin treballar a les discoteques com: 
Space,Amnèsia,Pacha,*Sankeys, Privilage etc... 
Es valoren idiomes, bona actitud i responsabilitat amb 
el seu treball. Possibilitat de sou fix, tot depèn de les 
teves capacitats i una bona manera d'atreure el 
publico que tant desitgem. 
 Contacte: Facebook (*ibiza *clubbing) amb totes les 
teves dades per privat.*Tel:622426094 



 

 
.08/04/2013  TURISME 

Animadors Turistics (Salou) 

Descripció: RJP Entertainment selecciona animadors 
turístics per a la temporada d'estiu 2013 

Perfil demanat: Experiència demostrable com a 
animador en hotels o càmpings. IDIOMES - Anglès, 
Castellà - altres idioma seran un plus. EDAT - mínima 
18 anys. BONA PRESÈNCIA  

Contacte: http://bit.ly/17nb122                                                                         
font:empleo.trovit.es 

 

 

 
.08/04/2013  TURISME 

Massatgistes a Eivissa 

Descripció: Hotel d'Eivissa necessita massatgistes per 
a la propera temporada d'estiu. 

Perfil demanat: Es proporcionarà allotjament i 
menjars. Salari negociable. Es requereixen idiomes  

Contacte: Interessats/des envieu CV a l'adreça 
electrònica marketing@clubstellamaris.com 

 

 

 
.05/04/2013  SOCORRISTA 

Monitor de parc aquàtic 

 

Descripció: Busquem persones per treballar de 
monitor en parcs aquàtics. 
El personal seleccionat haurà de superar una 
formació sanitària impartida per l'empresa. 
 

Perfil demanat: El treball consisteix a ajudar i vigilar 
als clients en les sortides i les arribades de les 
atraccions aquàtiques. Molt valorable bon nivell 
d'idiomes anglès i rus.  

Contacte:  
Imprescindible majors de 18 anys. 
info@servitursalvament.com                                 *REF: 
02 

 

 
.05/04/2013  SOCORRISTA 

SOCORRISTES ACUATICOS 
TEMPORADA 2013 

 

Descripció: EMPRESA DE SALVAMENT DE 
TARRAGONA SELECCIONA SOCORRISTES AQUÀTICS I 
PRIMERS AUXILIS PER TREBALLAR LA TEMPORADA 
2013 EN CADENES HOTELERES, CÀMPINGS, PLATGES I 
PARC AQUÀTICS DE LA ZONA DE CATALUNYA. 
 

Perfil demanat: Imprescindible títol de socorrista 
homologat. 
  

Contacte: PROPERA SELECCIÓ A TARRAGONA. 
INTERESSATS ENVIAR info@servitursalvament.com 

 



 

 
.05/04/2013  SOCORRISTA 

Socorristes Sevilla-Dues Germanes 

Descripció: Empresa dedicada al manteniment i 
socorrisme aquàtic situada en dues germanes, cerca 
socorristes per a la temporada d'estiu 2013. 

Perfil demanat: Títol de socorrisme aquatic requerit.  

Contacte: bit.ly/12n6IDU                                               
font:www.insertia.net 

 

 

 
.05/04/2013  SOCORRISTA 

Socorrista Ibiza i Formentera 

Descripció:  
Processo selecció socorristes temporada estiu 2013. 
S'ofereix treball de socorrista en Ibiza i Formentera. 
Es busca socorrista per a piscina per a temporada 
d'estiu, des de Maig fins a Setembre. 
 

Perfil demanat: Imprescindible títol de socorrista 
homologat. 
Es valora idiomes engonals / alemany. 
  

Contacte: Interessats Contacte -> : 
*ibizasos2013@gmail.com 

 

 

 
.05/04/2013  SOCORRISTA 

Socorrista Cáceres 

Descripció:  
Socorrista amb titulacion .per a mesos d'Estiu de Maig 
a Setembre 

Perfil demanat: Títol de socorrisme aquatic requerit.  

Contacte: SB.SERVICIOSCONTROL Y CUSTODIA .S.L - 
Navalmoral de la Mata, Cáceres            
http://bit.ly/12plPZJ 

 

 

 
.04/04/2013  PROMOTORS/ES 

Captador de Rte.- Cafetería Céntrica 
amb anglés 

Descripció: Captació de clients, oferir productes, 
recepció de clients, promoció del local. Flexibilitat 
horària. 

Perfil demanat: Experiència com a captadora 
promotora i relacions públiques recepcionista o 
similar - Anglès Alt - Es valoraran altres idiomes: rus, 
alemany, francès.  

Contacte: http://bit.ly/Z4iiNH                                                          
Font: www.jobijoba.es 

 



 

 
.04/04/2014  PROMOTORS/ES 

Joves per a RRPP i gogo's 

Descripció: nois/as joves per a treballar de cambrers, 
*RRPP" i *gogo's" en diferents discoteques i bars. 
Horari de tarda i nit,  
 

Perfil demanat: Sense experiencia. Joves amb bona 
presència, 
ideal per estudiants. 
imprescindible ser major d'edat. 
  

Contacte: bit.ly/XrgMKj                                                                     
Font: www.cambiadeempleo.com 

 

 

 
.05/04/2013  PROMOTORS/ES 

ES NECESSITEN RRPP PER A EIVISSA 

Descripció: Som una agència col·laboradora amb les 
grans signatures d'Eivissa. Busquem RRPP per a tota 
la temporada estiu 2013 per portar diferents festes, 
tant discoteques com a catamarans. Interesad@s 
agregar facebook; Eivissa Vipp i enviar missatge amb 
l'experiènc 

Perfil demanat: Persones extrovertides i dinámiques.  

Contacte: bit.ly/Zc0UWq                                                    
Font:ipsojobs.com 

 

 

 
.08/04/2013  PROMOTORS/ES 

Promotors per estiu 2013 (Ibiza) 

Descripció: Busquen promotors de vendes dinamics i 
motivats 

Perfil demanat: Experiència en esdeveniments o 
promoció de vendes. Persona dinàmica proactiva, 
comunicativa, afany de superació. Bona presència, 
valorem idiomes  

Contacte: Enviar correu a: 
CV2013@beautifulpeopleibiza.com 

 

 

 
.08/04/2013  PROMOTORS/ES 

Promotores / es PAE Barcelona per 
juny-agost Barcelona 

Descripció: Grup A, empresa líder en Field 
Màrqueting, selecciona promotors-venedors per petit 
electrodomestic en un conegut c.comercial de 
Barcelona. 

Perfil demanat: Busquen persones amb experiència 
cara al públic i en venda de petits electrodomèstics, i 
amb disponibilitat per les dates indicades. Persones 
comunicatives i amb bona imatge  

Contacte: http://bit.ly/Zd284w                                                           
font:www.infoempleo.com 

 



 

 
,03/04/2013  LLEURE 

Monitor/a i director/a per a  summer 
camps 

Descripció: Monitors/es i directors/es de lleure amb 
alt nivell d'anglès per a Summer Camps.  
Els summer camps tenen una durada de 8 dies i es 
duen a terme a diverses cases de colònies de 
Catalunya. 

Perfil demanat: Anglès nivell Advanced (titulació o 
demostrable). Títol de monitor/a en el lleure. 
Experiència en activitats de lleure amb infants.  En el 
cas de direcotr/a, experiència en la direcció 
d'activitats de lleur i carnet de conduir 

Contacte: Enviar el teu currículum a 
seleccio@peretarres.org, indicant a l'assumpte la 
referència "Summer" 

 

 

 
.03/04/2013  LLEURE 

Directors/es de Cases de Colònies 

Descripció: Encarregat de la gestió integral de la casa 
a nivell administratiu (compres, control de costos, 
ordres de pagament...) i de recursos humans 
(planificació plantilles, control de tasques...). Es 
facilitarà formació específica en direcció de centres.  
 

Perfil demanat:  
Es requereix experiència en lloc similar (gestió 
d'albergs, cases de colònies, petit hotel...), català 
parlat a nivell alt, carnet de conduir i cotxe propi i 
disponibilitat completa. Valorable coneixement de la 
zona i idioma francès.  

Contacte: http://www.rosadelsvents.es/cv-
catala/directors/es-de-cases-de-colonies/ 

 

 

 
.03/04/2013  LLEURE 

Monitors/es de lleure per a colònies 
d'estiu 

 

Descripció:  
Monitors/es de lleure per treballar en cases de 
colònies. Desenvolupament dels programes 
d'activitats i desenvolupament de les funcions 
educatives durant les colònies. 
 

Perfil demanat: Experiència en el sector del lleure, en 
especial en colònies escolars i d'estiu. 
Capacitat d’iniciativa, organització i autonomia 
personal. Domini del català.  

Contacte: bit.ly/10uR4kW                                                                              
Font: www.accac.cat 

 

 

 
.03/04/2013  LLEURE 

Monitors/es amb Anglès Alt/Nadiusa la 
Cerdanya 

 

Descripció: Monitors amb bon nivell d'anglès per a 
colònies d'estiu i primavera amb nens de primària, 
famílies o nadius extrangers.  
A la primavera les sortides són entre setmana i a 
l'estiu mínim 7 dies. 
 

Perfil demanat: Perfil provinent de Lleure/ 
Magisteri/Inef i coneixement d'anglès per a realitzar 
les sortides en l'idioma.  

Contacte: Enviar cv+foto a 
nortiz@grupoelements.com   Font: www.accac.cat 

 



 

 
.03/04/2013  LLEURE 

Pizzer/a per a restaurant a Menorca 

Descripció: Cuiner per a Restaurant-Pizzeria de cuina 
mediterrània, Realització de Pizzes artesanal, entre 
150 i 200 pizzes al dia. Jornada completa  de Maig a 
Setembre. 

Perfil demanat: Experiència demostrable en llocs de 
feina similar. Salari: 1700 nets, més allotjament, 
manutenció i excel·lents propines.  

Contacte: http://bit.ly/11lKu2t                                                           
Font: www.infojobs.net 

 

 

 
.03/04/2013  LLEURE 

Cuiner/a campaments d'estiu 

Descripció: Organitzar i preparar els menú, netejar 
dels estris i de l'espai. Ser l'interlocutori amb la 
directora del casal infantil. Coordinar-se amb 
l'ajudant de cuiner. Jornada completa de 
37,5h/setmana. Es compta que 
 pugui dormir al mateix terreny d’acampada.De 

Perfil demanat: Experiència en cuina per a grups. 
Capacitat de treballar amb previsió. Salari brut: 
274,25.  

Contacte: Enviar CV i carta de presentació a 
seleccio@tasca-cat indicant a l'assumpte del missatge 
el següent text "REF.CUINER2013" 

 

 

 
.03/04/2013  LLEURE 

Ajudant de cuiner/a campaments 
d'estiu 

Descripció: Coordinar-se amb el cuiner/a referent. 
Preparar els àpats per als nens i nenes dels 
campaments i per l'equip d'educadors. Neteja d'estris 
i de l'espai de cuina. Jornada 
completa37,5h/setmana. Es compta que  
pugui dormir al mateix terreny d’acampada. 
Del 2 

Perfil demanat: Experiència en cuina per a grups. 
Capacitat de treballar amb previsió. Salari brut: 
224,25.  

Contacte: Enviar CV i carta de presentació a 
seleccio@tasca-cat indicant a l'assumpte del missatge 
el següent text "REF.AJUDANTCUINER2013" 

 

 

 
.03/04/2013  LLEURE 

Monitors/es de Casa de Colònies 

 

Descripció: Monitors/es de lleure per treballar en 
cases de colònies. . 
Desenvolupament dels programes d'activitats i 
desenvolupament de les funcions educatives durant 
les colònies.  
Feina entre setmana (dilluns a divendres) 

Perfil demanat: Experiència en el sector del lleure, en 
especial en colònies escolars i d'estiu. 
 Sou de 1270 bruts mensuals.  

Contacte: www.rosadelsvents.es/cv-catala/monitors-
de-casa-de-colonies/ 

 



 

 
.03/04/2013  LLEURE 

Monitors/es de Campament d'anglès 

Descripció: Monitor nadius o bilingües (anglés) 

Perfil demanat: Imprescindible: títol de Monitor o 
Director del lleure vigent. Nivell alt d’anglès 
demostrable. Experiència treballant amb nens. 
Horaris i dates a convenir des del 25 de juny fins al 26 
de juliol. L’entrevista es realitzarà en anglès  

Contacte: http://bit.ly/12ggm7B                                                           
Font: www.infojobs.net 

 

 

 
.03/04/2013  LLEURE 

Monitor/a natiu/va anglès per campus 
d'estiu 

Descripció: Monitors nadius d'anglès per a campus 
d'estiu (de dilluns a divendres, del 25 de juny al 2 
d'agost). Realització d'activitats esportives bàsiques 
(futbol, bàsquet, etc), utilitzant llengua anglesa. 

Perfil demanat: És imprescindible la condició de 
llengua anglesa nativa o bilingües. Es valorarà 
coneixements i / o pràctica d'algun esport, 
experiència amb nens (4-14 anys) i el títol de monitor 
de campus o de professions esportives.  

Contacte: http://bit.ly/16nj1Nj                                                         
Font: www.infojobs.net 

 

 

 
.03/04/2013  LLEURE 

Group leaders and instructors for 
english Summer Camps 

Descripció:  
Groups leaders and instructors for our english 
summer camps.The summer camps are carried out 
during the month of July in shifts of 10 or 12 days (full 
day). 
 

Perfil demanat: Over 18.  Qualification as an 
instructor or group leader.     Experience in summer 
camps.     High English level.     Driver's license 
(desirable) 
Contacte:    If you are interested please send your cv 
on-mail to seleccio@peretarres.org 

 

 

 
.04/04/2013  LLEURE 

Monitors/es nadius de parla anglesa 

Descripció: Monitors/es del summercamp “holidays 
in English”en casa de colònies. 

Perfil demanat: Edat, entre 23 i 33 anys. Titulació 
mínima Batxillerat 
Titulació dessitjada: magisteri o experiència donant 
classes. Es valorarà haver treballat en relació directe 
amb joves de 10 a 17 anys i coneixments de 
pedagogia.  

Contacte: Eix estels 
www.classificats.net/treball/oferta_42498 
font:www.classificats.net 

 



 

 
.04/04/2013  LLEURE 

2 Monitors del Lleure (Maçanet de la 
Selva) 

Descripció: Tasques relacionades amb el lloc de 
treball 

Perfil demanat: Tenir més de  18 anys d’edat. 
Titulació de Monitor en el Lleure infantil i juvenil  

Contacte: http://bit.ly/XhegDZ                                                  
Font: CIDO 

 

 

 
.04/04/2013  LLEURE 

Director/a del Lleure a Maçanet de la 
Selva 

Descripció: Tasques relacionades amb el lloc de 
treball 

Perfil demanat: Tenir més de  18 anys d’edat. 
Titulació de Director en el Lleure infantil i juvenil  

Contacte: http://bit.ly/14IMsNo                                                      
Font: CIDO 

 

 

 
.04/04/2013  LLEURE 

Monitor/a d'esquí aquàtic  a Lloret de 
Mar 

Descripció: Estar de mariner en una barca, donar les 
explicacions als alumnes, ensenyar la pràctica de 
l'esquí nàutic 

Perfil demanat: Certificat de formació bàsica en el 
mar i  de la titulació de monitor regional d'esquí 
nàutic emès per la Federació Espanyola d'Esquí 
Nàutic. Experiència professional d'entre sis mesos i un 
any impartit classes d' activitats esportives  

Contacte: http://bit.ly/16ywOSW             
font:feinaactiva.gencat.cat/ 

 

 

 
.04/04/2013  LLEURE 

English Camp Monitor 

Descripció: Monitor of a group of children aged from 
8 to 13 this spring/ summer. This camp will join 
outdoor activities as climbing, aquatic trekking, 
mountain biking and others with a full english 
immersion for spanish children. 

Perfil demanat: Young people who loves nature, 
sport and taking care of environment. Experience 
leading groups of children, native english speaker, 
Intermediate level of spanish, knowledge/ experience 
in outdoor activities.  

Contacte: Elements Outdoor Services S.L.  
www.classificats.net/treball/oferta_42498 

 



 

 
.04/04/2013  LLEURE 

Monitor/a de lleure amb anglès a Anoia 

Descripció: Monitors/es de lleure amb molt bon nivell 
d'anglès per a dinamitzar casal d'estiu (preparació, 
realització i valoració de les activitats amb els usuaris) 

Perfil demanat: Bon nivell d´Angles i titol de monitor 
de lleure. 
  

Contacte: Associació Artcatalunya de Recerca de 
Treball www.classificats.net/treball/oferta_42397 

 

 

 
.04/04/2013  LLEURE 

4 places de col·laborador del Casal de 
joventut (Maçanet de la Selva) 

Descripció: Tasques relacionades amb el lloc de 
treball 

Perfil demanat: Tenir més de 16 anys d’edat. Tenir el 
1er cicle de l'ESO o equivalent  

Contacte: http://bit.ly/Xhelrt                                                 
Font: CIDO 

 

 

 
.04/04/2014  LLEURE 

Monitora nativa d'anglès per a 
Campaments d'estiu a Navarra 

Descripció: Monitora per a grups de fins a 24 
participants amb edats compreses entre els 7 i els 12 
anys.  
Són tandes de campaments setmanals i els caps de 
setmana queden lliures. Es proporciona alimantació i 
allotjament.  
 

Perfil demanat:  
Nivell d'anglés nadiu. Experiència amb infants i en la 
relització de campaments d'estiu.  

Contacte: http://acciontrabajo.es/votdbEIb.html 

 

 

 
.04/04/2014  LLEURE 

Coordinadors/es de temps lliure per 
colònies i campaments a Alcobendas 

Descripció: Coordinar a un equip de treball, dissenyar 
i programar el projecte educatiu i l'estructura de les 
colònies. Programar activitats per a infants d'entre 4 a 
12 anys i/o activitats per a noies/es d'entre 13 a 17 
anys en Colònies Urbanes. 

Perfil demanat: Experiència com a responsable de 
programes d'animació i coordinant equips de treball,  
Valorable:  
formació específica en planificació, gestió, i avaluació 
de projectes. Formació en control de pressupostos, i 
en habilitats socials i resolució de Conflictes. Domini 
d'ofimàtica i gestió de bases de dades 

 Contacte: font:www.fabricacultural.net                                              
data límit 21/04/2013 
 



 

 
.04/04/2014  LLEURE 

Monitors/es d'oci i temps lliure 

Descripció: Desenvolupar activitats en els 
campaments urbans per a nens d'entre 3 i 12 anys 
organitzats per l'Ajuntament. 

Perfil demanat: Monitors/es d'oci i temps lliure amb 
titulació.  

Contacte: e-mail:  emarescuela@rivasciudad.es                     
font:www.fabricacultural.net                                              
data límit 21/04/2013 

 

 

 
.04/04/2014  LLEURE 

Monitor/a de batuka a Mieres (La 
Garrotxa) 

Descripció: Impartir activitat de batuka/ball modern 
dirigida a nens/es. Preparar i programar el calendari 
dels continguts del curs. Realitzar seguimient del 
alumnat en col•laboració amb l'adreça tècnica. 
Jornada parcial de 4 hores setmanals (dilluns de 15:30 
a 17:30 

Perfil demanat: Experiència en llocs similars i 
experiència amb infants.  

Contacte: personal@ofinet.com                                   
font:www.fabricacultural.net                                              
data límit 21/04/2013 

 

 

 
.04/04/2014  LLEURE 

Monitor/a per a la Tercera Edat 
(Biscaia) 

 

Descripció: Atendre a persones que acudeixen al 
servei, facilitar el material, i l'acompanyament a les 
activitats de mobilització i gimnàstica. 

Perfil demanat:  
DIsposar d'un Certificat de Discapacitat d'almenys el 
33%. Grau Superior en Integració Social o Auxiliar de 
Clínica. Experiència mínima d'un any com a monitor o 
auxiliar de clínica.Permís de conduir i vehicle propi. 
 
Contacte: E-mail : monitorate.k8wr@synerquia.net        
Sol·licituds: (*Ref: *SNQ812844) 
Empresa: Fundació Adecco 

 

 

 
.05/04/2013  LLEURE 

Professors de Primària, ESO i 
Batxillerat per a col·legi d'estiu a 

Saragossa. 

Descripció: Es necessiten professors durant els mesos 
de juliol i agost amb possibilitat de continuació. 

Perfil demanat: en funció de necessitats i titulació, 
durant el curs escolar en Piquer Ensenyament i 
Formació  

Contacte: Les persones interessades han d'inscriure's 
únicament en el següent enllaç: 
www.piquerestudios.com/enlaces/se_necesitan_prof
.html 

 



 

 
.05/04/2013  LLEURE 

Coordinador/a para campaments 
Ciudad Real 

Descripció: Es necessita coordinador/a para 
campaments d'estiu al juliol i agost a Castella-la 
Manxa.Coordinador/a de Campament 

Perfil demanat: FPII/Cicle formatiu G. Superior i 
àngles 
  

Contacte: bit.ly/XF7r0q         font: tutrabajo.com 

 

 

 
.05/04/2013  LLEURE 

Monitors de lleure Valencia 

Descripció: Es precisen monitors de temps lliure per 
cobrir activitats d'estiu (escola d'estiu) a la zona del 
Valle d'Aiora. 

Perfil demanat: Tenir el títol de monitor de temps 
lliure i nivell d'idiomes. 
No és necessària experiència desitjada. 
L'horari serà de matí (àdhuc sense concretar)  

Contacte: bit.ly/12oZEmD 

 

 

 
.05/04/2013  LLEURE 

5 Monitors/as amb anglès per a 
campus d'estiu - Sabadell 

Descripció: CLUB *TENNIS SABADELL està interessat 
en la contractació de 5 monitors natius de llengua 
anglesa per al seu campus d'estiu (de dilluns a 
divendres, del 25 de juny al 2 d'agost).Col·laboraran 
en la realització d'activitats esportives bàsiques 1 
mes. Horari: 9-13 hores 
Salari: 450 € - 1.500 € Brut/mes  

Perfil demanat: És imprescindible la condició de 
llengua anglesa nadiva o bilingües. Es valorarà 
coneixements i/o pràctica d'algun esport, experiència 
amb nens (4-14 anys) i la possessió del títol de 
monitor de campus o de professions esportives. 
Contacte: bit.ly/17gALgp                                                
Font:ipsojobs.com 

 

 

 
.08/04/2013  LLEURE 

CAMPUS INSTRUCTOR 

Descripció: Monitors per al periode d'estiu per 
assegurar la seguretat i entrenament dels nens 
mentre realitzen activitats esportives 

Perfil demanat: CFGM Activitats esportives. 
Experièncie amb nens i estar registrat al Registre de 
Professionals de l'Esport  

Contacte: http://bit.ly/12AMUJr                                                                   
font:www,infojobs.net 

 



 

 
.08/04/2013  LLEURE 

Monitor/a de casal d'estiu a Berga 

Descripció: Es necessita un monitor/a per a un casal 
d'estiu en una escola de Berga. 

Perfil demanat: Títol oficial de monitor/a de lleure.  

Contacte: Interessats/des envieu CV a l'adreça 
annaromero@cfi.cat 

 

 

 
.08/04/2013  LLEURE 

Auxiliars educatius a Barcelona 

Descripció: Es necessiten auxiliars educatius per a un 
centre obert infantil i d'adolescents per a l’estiu. 
Programació, realització i avaluació d’activitats 
socioeducatives. Dinamització de grups d’infants i/o 
adolescents.  

Perfil demanat: Formació amb títol de monitor 
d’activitats de lleure. Es valorarà tenir el títol de 
director d’activitats de lleure, preferentment amb 
cicle formatiu d’integració social o bé cursant o 
acabant estudis relacionats amb l’àmbit de l’educació 
social, CF d'animació sociocultural, etc. o experiència 
professional equivalent.  

Contacte: Interessats/des envieu CV abans del 31 de 
maig a l'adreça  rh014@casaldelsinfants.org, amb la 
referència 1303AEEST. 

 
 

 
.08/04/2013  LLEURE 

Monitors/es d'esports a Balaguer 

Descripció: L'Ajuntament de Balaguer busca 
monitors/es esportius per cobrir les activitats d'estiu. 

Perfil demanat:   

Contacte: Les persones interessades han de presentar 
el seu CV a les dependències municipals o enviar-lo a 
l'adreça electrònica esports@balaguer.cat, entre l'1 i 
el 30 d'abril. 

 

 

 
28 set.  LLEURE 

CAP DE CUINA (Temporada d'Hivern) 

Descripció: Dissenyar els menús d'empresa, de la 
carta, esdeveniments i d'empleats, així com planificar 
i supervisar les activitats de cuina i neteja de l'equip al 
seu càrrec. 

Perfil demanat: Mòdul en Hostaleria (2 anys de 
formació).  Mínim 3 anys d'experiència com 2n Cap de 
Cuina a un Hotel de 3/4 estrelles o en un restaurant 
de 3/4 forquilles. Residència a la província i / o 
disponibilitat geogràfica.  Es valorarà molt 
positivament coneixements i experiència en cuina 
italiana. 
  

Contacte: 
http://www.achotelscorporate.com/es/empleo.html 

 



 

 
.03/04/2013  HOSTELERIA 

Relacions Públiques Restaurant a 
Menorca 

Descripció: Accions de captació de clients i donar 
suport com a cambrer/a a principi i final de 
temporada. Jornada completa sense dies festius. 
S’ofereix allotjament i manutenció. 

Perfil demanat: Formació mínima CFGM Hosteleria i 
Turisme. Bona presència i simpatia. Nivell d'anglés 
molt alt. 1575€ nets  

Contacte: http://bit.ly/107TDdz                                                       
Font: www.infojobs.net 

 

 

 
.03/04/2013  HOSTELERIA 

Personal de cuina, neteja i/o 
manteniment 

Descripció: Cuiner/a: encarregat/a  de la preparació 
dels aliments i la neteja del local i estris de cuina. 
Ajudant/a de cuina: Ajuda en les funcions de la cuina. 
Empleat/da de neteja: realitza la neteja de les zones 
assignades. 
 

Perfil demanat: Experiència en algunes de les tasques 
assignades. Carnet de Manipulador/a d’aliments 
(cuiner i ajudant de cuina). Es  valorarà domini de 
català. Carnet de conduir B1 i disponibilitat de cotxe.  

Contacte: bit.ly/16myu00                                                                  
Font: www.accac.cat 

 

 

 
.03/04/2013  HOSTELERIA 

Cuiner/a casa de colònies a Calafell 

Descripció: Cuiner/a de col·lectivitat per a una casa 
de colònies.  Jornada partida: de 10:30h a 14:30h i de 
18:30h a 22:30h 

Perfil demanat: Estudis no requerits . Experiència 
mínima d'1 any com a  cuiner de col·lectivitats.  
Imprescindible ser resident a la província  
Vehicle propi.  
  

Contacte: Enviar el teu currículum a 
seleccio@peretarres.org, indicant a l'assumpte del 
missatge la referència "203" 

 

 

 
.04/04/2013  HOSTELERIA 

Ajudants de cuina a Sitges 

Descripció: Ajudar als cuiners en la producció diària 
de plats de carta, menú i postres, també realitzar 
tasques de rentaplats i neteja de cuina 

Perfil demanat: Carnet de manipulador 
Certificat d'estudis primaris 
    Castellà. Nivell Mig.  

Contacte: Serveis Locals d'Ocupació.     
http://bit.ly/10ujQD7                               
Font:diba.cat/slo 

 



 

 
.04/04/2013  HOSTELERIA 

Cuiner/a per a restaurant a Formentera 

Descripció: Cuiners per a restaurant d'alt nivelll. S'han 
de cobrir tres llocs, dos de cuina a torn rotatiu i un en 
torn de matí. S' ofereix la possibilitat d'allotjament a 
càrrec de l'empresa. 

Perfil demanat: Experiència de servei a cuina a 
restaurant d'alt nivell mínima de cinc anys. Capacitat 
de treball sota pressió. Aptitud per a treballar en 
equip. Bona capacitat d'aprenentatge.  

Contacte: Enviar cv a: lammermoorRRHH@gmail.com                               
http://bit.ly/Zadtl0                                                           
Font: www.afuegolento.com 

 

 

 
.04/04/2013  HOSTELERIA 

Cambrer/a Restaurant a Formentera 

Descripció: Cambrers per a restaurant d'alt nivell.  
Flexibilitat d'horari. 

Perfil demanat: Bona presència. Anglès nivell alt o 
italià.  Experiència en tracte amb el client. Tres anys 
d'experiència en servei de sala  

Contacte: Enviar cv a: lammermoorRRHH@gmail.com                    
http://bit.ly/YxNNTM                                                     
Font: www.afuegolento.com 

 

 

 
.04/04/2013  HOSTELERIA 

Ajudant de pastisseria 

Descripció: Audant de pastisseria per a reforçar 
partida els mesos d'estiu.  Jornada partida. Es 
requereix aptitud per a executar ordres, control i 
neteja del lloc de treball i, compromís i rigor 
professional. 

Perfil demanat: Persona dinàmica amb experiència 
prèvia en el món de la rebosteria professional..  

Contacte: http://bit.ly/11qVMCE                                                     
Font: www.afuegolento.com 

 

 

 
.04/04/2014  HOSTELERIA 

Cambrer/a d'anglès/irlandès a Pineda 

Descripció: Cambrer/a amb experiència per al servei 
de taula dels clients. 

Perfil demanat: Imprescindible anglès nivell molt alt, 
preferiblement pesonas de nacionalitat anglesa o 
irlandesa. 
Disposar de mitjà de transport 
i experiència com a cambrer/a en servei a taula  

Contacte: bit.ly/7RYxcT                                                                    
Font: www.cambiadeempleo.com 

 



 

 
.04/04/2014  HOSTELERIA 

Cambrer/a amb anglès/rus a Pineda 

Descripció: Cambrer/a  que domini perfectament 
l'idioma rus i s'expressi correctament en anglès. 
 

Perfil demanat: Formació professional de grau mitjà 
en l'àmbit, experiència en restauració i mitjà de 
transport propi.  Gran domini demostrable d'anglès i 
rus.  

Contacte: bit.ly/5x94zI                                                                        
Font: www.cambiadeempleo.com 

 

 

 
.05/04/2013  HOSTELERIA 

Cambrers/as VIP, Escombri i Sala - 
Eivissa 

Descripció: Palladium Hotel Group precisa incorporar 
plantilla de cambrers/as de nova creació per a 
obertura d'hotel, Ushuaïa Tower, a Eivissa. 
Horari intensiu de matí, tarda o rotatiu. 
 

Perfil demanat: Contracte eventual durant la 
temporada d'estiu (maig-setembre). Imprescindible 
disposar d'allotjament a la illa. Imprescindible 
experiència com a cambrer/a en Zona VIP/ Barra/ 
Cocteleria o Sala. Imprescindible anglès mitjà-alt.  
Contacte:  
bit.ly/14j38us  
Font: ipsojobs.com Contacte: Av.de Bartomeu de 
Rosselló, 18  Eivissa, Illes Balears. Tel. 971 31 38 11 
 

 

 
.05/04/2013  HOSTELERIA 

Cuiner Astúries 

Descripció: Es busca cuiner/a para restaurant en 
Ribadesella (Astúries). 
Treball per a caps de setmana,ponts i festius i per a 
tota la temporada d'estiu seguint amb treball la resta 
de l'any de caps de setmana. 
 

Perfil demanat: Imprescindibles coneixements i 
experiència.  

Contacte: bit.ly/12pf6z1 
Font: www.trabajosyempleo.com 

 

 

 
.05/04/2013  HOSTELERIA 

CAMBRERA DE PISOS   Zona Uribe 
Kosta. 

Bizkaia 

Descripció: Cambrera de pis per a caps de setmana i 
temporada d'estiu. 

Perfil demanat: sense descrpció.  

Contacte: Enviar CV a: gonzalo5853@yahoo.es 

 



 

 
.05/04/2013  HOSTELERIA 

CAMBRER O CAMBRERA  

ARAGÜELLS 

Descripció: S'OFEREIX LLOC DE TREBALL DE CAMBRER 
O CAMBRERA DE BARRA, TAULES I TERRASSA PER A 
LA TEMPORADA D'ESTIU 

Perfil demanat: Horaris de tarde  

Contacte: http://bit.ly/XF7r0q                                                     
font: www.trabajando.es 

 

 

 
.05/04/2013  HOSTELERIA 

Personal gelataria Fuengirola 

Descripció: Necessitem personal per a nova obertura 
de cafeteria-gelateria en Fuengirola. C 
 

Perfil demanat: Contracte de treball. Ideal si vols 
treballar a l'estiu en la costa, proporcionem 
allotjament. 
  

Contacte: Interessats enviar curriculum amb foto. 
heladerialasdelicias @hotmail.com 

 

 

 
.08/04/2013  HOSTELERIA 

Ajudant de pastisseria a Sant Cugat del 
Vallès 

Descripció: Es necessita un/a ajudant de pastisseria 
per reforçar la plantilla en els mesos d'estiu. 

Perfil demanat: Persona dinàmica, amb experiència 
prèvia en el món de la rebosteria. Es valora l'actitud 
més que la formació. Aptitud per executar ordres, 
control i neteja a la zona de treball i, compromís i 
rigor professional.  

Contacte: Interessats/des lliureu el vostre CV a 
l'adreça Av. Verge de Montserrat, 1  Sant Cugat del 
Vallès 

 

 

 
.08/04/2013  HOSTELERIA 

CAMBRER/A MALLORCA 

Descripció: Servei de taules en restaurant. 

Perfil demanat: Nivell alt d'alemany i anglès  

Contacte: Cod Oferta OF2784                                           
Font:www.ananda.es 

 



 

 
.08/04/2013  HOSTELERIA 

Personal de neteja a Tossa de Mar 

Descripció: Es necessita personal de neteja per a un 
petit hostal durant la temporada d'estiu. 

Perfil demanat: La feina serà des de l'abril a l'octubre, 
6 dies a la setmana. Horari de 7 a 9h del matí.  

Contacte: Interessats/des envieu CV a l'adreça 
electrònica nfo@manamanahostel.com 

 

 

 
.08/04/2013  HOSTELERIA 

Ajudant de cuina a Cubelles 

Descripció: Restaurant de Cubelles necessita una 
ajudant de cuina amb experiència per treballar de 
cara a la temporada d'estiu. 

Perfil demanat:   

Contacte: Interessades lliureu el vostre CV a l'adreça 
Pg. Marítim, 17, Cubelles 

 

 

 
.08/04/2013  HOSTELERIA 

CAMBRER AMB IDIOMES PER 
RESTAURANT A TOSSA DE MAR 

Descripció: Per restaurant a Tossa de mar selecionen 
cambrer amb idiomes per temporada d´estiu. 

Perfil demanat: Idiomes: alemany, anglès, francés, 
català i castellà  

Contacte: www.infofeina.com 

 

 

 
.08/04/2013  HOSTELERIA 

Envasadors/es Càrnics 

Descripció: Seleccionen per a empresa situada a 
Montcada i Reixach envasadors / es del sector carni 

Perfil demanat: Imprescindible experiència provada 
en lloc similar envasant carns. Requerim persones 
que sàpiguen treballar en equip i han d'estar 
disposades a treballar en diverses tasques dins de la 
línia de producció. Persones proactives, responsables, 
amb interès i observadores, que estiguin atentes a les 
tasques a desenvolupar.  

Contacte: http://bit.ly/Zd0VKy                                                             
font: www.infojobs.net 

 



 

 
.04/04/2013  COMERÇ 

Agents de compres  (Vic) 

Descripció: Responsable de compres de recanvis i 
auxiliars.Negociació amb proveïdors, gestió de 
demandes internes del producte,recerca d'opcions de 
millora, pel que fa a preus i proveïdors alternatius. 
Gestió personal: tindrà 7 persones a càrrec.  

Perfil demanat: Experiència de 3 anys com a 
responsable de compres, gestionant equips i 
negociant amb proveïdors.  Titulació: Diplomatura / 
Enginyeria Tècnica en Ciències Empresarials. 
Ofimàtica: Nivell Mig. Català i Castellà nivell alt i 
anglés fluit. Contracte mínim 3 mesos màxim 6.  
 Contacte: Serveis Locals d'Ocupació.      
http://bit.ly/11r37SK                                                           
Font:diba.cat/slo              Incorporació: 22 d'abril 2013. 

 

 

 
.04/04/2013  COMERÇ 

Dependent/a Boutique La Roca 

Descripció: Atenció al client, venda personalitzada, 
manteniment de la botiga en general. 

Perfil demanat: Edat orientativa entre els 24 - 35 
anys. Experiència mínima d'1 any en vendes i / o 
atenció al client. Disponibilitat d'incorporació 
immediata.  

Contacte: http://bit.ly/10vjZGm                                                             
Font: www.njobs.es 

 

 

 
.04/04/2014  COMERÇ 

Depenent/a moda bany (Barcelona) 

Descripció: Depenents/es per promocionar moda de 
bany durant la campanya de primavera-estiu. Atenció 
al client, assessorament personalitzat, promoció de 
productes de la signatura i venda. 
 

Perfil demanat: Experiència prèvia com a depenent/a 
i/o promotor/a. Experiència prèvia requerida mínim 1 
any (valorable experiència concreta en moda de 
bany). Català/Castellà nivell alt. 
Nivell d'estudis requerit: Cap 
  

Contacte: dependient.k1o7@synerquia.net                         
Solicituds :  Ref: SNQ803123                                 
Empresa: Adecco 

 

 
.04/04/2014  COMERÇ 

Auxiliar de caixa a Puigcerdà 

Descripció: Tasques com auxiliar de caixa en entitat 
bancaria 

Perfil demanat:  
És imprescindible que les persones interessades 
tinguin acabada la diplomatura o llicenciatura en 
Empresarials. I residència a la zona (Puigcerdà -La 
Cerdanya)  

Contacte: Flexiplan ETT                                                                                                                
http://bit.ly/12iBgqv 

 



 

 
.05/04/2013  COMERÇ 

Atenció al client.Pamplona 

Descripció: Empresa nacional busca comercials 

Perfil demanat: Facilitat per a les relacions 
interpersonals. 
*Caracter obert i actitud positiva. 
Facilitat per al treball en equip.  

Contacte: bit.ly/14IPD7D                                            
Font:ipsojobs.com 

 

 

 
.08/04/2013  COMERÇ 

Personal de bricolatge a Marratxí 

Descripció: Companyia alemanya necessita contractar 
150 treballadors per un establiment de bricolatge i 
decoració que la companyia obrirà a Marratxí, el 
proper estiu. 

Perfil demanat: Saber perfectament alemany, català i 
espanyol. Domini de l'anglès. Aptituds per a l'atenció 
al client i coneixements del sector.  

Contacte: Interessats/des envieu CV a l'adreça 
empleo@bauhaus.es 

 

 

 
.03/04/2013  ALTRES 

Comercial d'activitats escolars 

 

Descripció:  
Comercial per ampliar la borsa de clients escolars 
privats que tenim a Catalunya. 
Persona amb gust per l'esport al medi natural, 
idealment amb alguna titulació tècnica. Bilingüe 
català-castellà i nivell alt d'anglès.  

Perfil demanat: Busquem algú amb experiència 
prèvia amb client escolar. Jornada completa. Sou 
fixe+variable en funció de la candidatura.Incorporació 
a una empresa amb bon ambient jove i dinàmic, amb 
ganes de créixer.  

Contacte: bit.ly/10pheWZ                                                                      
Font: www.accac.cat 

 

 

 
.04/04/2013  ALTRES 

Treball social  (Santa Perpètua de 
Mogoda i Cerdanyola) 

Descripció: Treballadors/es socials per a realitzar 
tasques d'atenció i seguiment amb joves i les seves 
famílies. Gestió de documentació (certificats 
discapacitat, beques…). 

Perfil demanat: Titulació de treball social, experiència 
amb joves i gestió de doc. (certificats discap.) Vehicle 
propi doncs combinarà la jornada laboral a dos 
centres de treball. Nivell alt de català i castellà.  

Contacte: Serveis Locals d'Ocupació.                                    
http://bit.ly/Xfvz8u                                  
Font:diba.cat/slo     Incorporació: 15 d'abril 2013. 

 



 

 
.04/04/2013  ALTRES 

Operadors/es de màquines de 
bugaderia i tintoreria 

Descripció: Peó / Planxador-a Bugaderia Industrial. 
L'empresa realitzarà formació. 

Perfil demanat: Nivell alt de castellà.  

Contacte: Serveis Locals d'Ocupació.     
http://bit.ly/Z3RUmR                                                                        
Font:diba.cat/slo 

 

 

 
.04/04/2013  ALTRES 

Treballadors/es del tèxtil, confecció, 
pell, cuir i calçat (Gavà) 

Descripció: Maquinista Confecció: Plana i Overlock 

Perfil demanat: Experiència en l'ocupació de 12 
mesos 
    Castellà. Nivell Alt. Contracte d'obra i servei d'entre 
1 i 3 mesos. Sou segons conveni.  

Contacte: Serveis Locals d'Ocupació.              
http://bit.ly/16yElRI                                                                 
Font:diba.cat/slo 

 

 

 
.04/04/2014  ALTRES 

Ballarines i gogo's a les Balears 

Descripció: Personesamb experiencia per diferents 
hotels i espais de lleure en l'àmbit de la dansa i 
l'animació. 

Perfil demanat: Imprescindible tenir experiència 
mínim 1 Any en lloc de feina similars.  

Contacte: Enviar CV afegint una fotografia recent 
personal@theramirezjob.com // 
cv@theramirezjob.com 

 

 

 
.04/04/2014  ALTRES 

Educacio/serveis socials 

Descripció: Responsable d'un projecte amb persones 
amb discapacitat que consistirà en 7 sortides de caps 
de setmanai un campament d'estiu, durant la segona 
quinzena de juliol. La persona seleccionada 
s'encarregarà de coordinar a l'equip de monitors, 
gestionar les ins 

Perfil demanat: Diplomat en Educació Especial  

Contacte: bit.ly/13TG06P                                                                   
font: puntodeencuentro.sepe.es 

 



 

 
.04/04/2014  ALTRES 

Músics, cantants i ballarins/es de 
carrer i cabaret a les Balears 

Descripció: Músics, cantants i ballarins/es a treballar 
en espectacles de carrer o en cabarets i restaurants. 

Perfil demanat: Experiència demostrable en llocs de 
feina similars.  

Contacte: dariapurnik@gmail.com        
font:www.fabricacultural.net                                              
data límit15/04/2013 

 

 

 
.05/04/2013  ALTRES 

Teleoperador amb ANGLES o 
CATALAN. Madrid 

Descripció: Important empresa d'assegurances 
necessita per al seu departament d'atenció al client i 
reclamacions  
Horari de jornada partida de dilluns a divendres. 
S'encarregaran d'atendre la línia d'atenció al client i 
reclamacions seguint uns procediments determina 

Perfil demanat: Teleoperadores amb agnlès o catala 
amb experiència mínima de 6 mesos en recepció de 
trucades de clients valorant-se especialment en 
empresa d'assegurances o similar.  

Contacte: BICOLAN E.T.T, S.A. 

 

 

 
.05/04/2013  ALTRES 

Cantant masculí Galicia i Nord 
d'Espanya 

Descripció: Cantant masculí pel proximo estiu  des de 
maig fins a octubre. 

Perfil demanat: Per a grup petit (sis musics) amb 
camió escenari. No és necessari que sigui 
professional.  

Contacte: http://bit.ly/12plPZJ                              
font:www.aldaba.com 

 

 

 
.05/04/2013  ALTRES 

Auxiliar d'Ajuda a domicili Andalusia 

Descripció:  
Precisem per substituir en el període de vacances 
d'estiu a 100 Auxiliars d'Ajuda a domicili. Requisits:  
 

Perfil demanat: Tenir discapacitat o minusvalidesa 
igual o superior al 33%. Posseir Certificat de 
Discapacitat vigent. Estar inscrit/a com a demandant 
d'ocupació.  

Contacte: Integra CEE 
Enviar cv a: Laura Conde Ruiz 
lconde@integracee.es 

 



 

 
.08/04/2013  ALTRES 

Recepcionista a Sant Cugat del Vallès 

Descripció: Centre residencial necessita un/a 
recepcionista administratiu/va per a fer una suplència 
els tres mesos d'estiu en torn diürn 

Perfil demanat: Estudis mitjans i experiència d'un a 
dos anys.  

Contacte: Interessats/des envieu CV a l'adreça 
info@cugatnatura.com, amb la referència "RECEP". 

 

 

 
.08/04/2013  ALTRES 

Mecànic electricista a Eivissa 

Descripció: Empresa d'autobusos de transport 
discrecional d'Eivissa necessita un mecànic amb 
coneixements d'electricitat per a la temporada 
d'estiu. 

Perfil demanat: Coneixements d'instal·lació d'aire 
condicionat. Estudis relacionats amb l'electricitat i la 
mecànica de l'automòbil. 
  

Contacte: Interessats/des envieu CV a l'adreça 
electrònica laboral@ibizatours-islandbus.com 
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SECRETARI/A PER AGÈNCIA 
IMMOBILIARIA TEMPORADA ESTIU 

(l'Escala) 

Descripció: Horari poques hores diàries, disponibilitat 
de dia festiu inclús en la temporada alta. Possibilitat 
de convertirse en feina fixa després de la temporada. 
Ambient agradable 

Perfil demanat: FP I amb titulació de Administratiu i 
Comercial. No cal experiència. Es valorarà el ser 
agradable i una mica d'experiència en el sector, tant 
d'hosteleria, camping o agència.  

Contacte: http://bit.ly/10zfwCV                                                  
www.infofeina.com 
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Professor de reforç  a  Santander 
(Cantabria, España) 

Descripció: Es precisa professor Educatiu per impartir 
classes en Acadèmia (ESO, Batxiller...) 

Perfil demanat: Graduats amb el CAP i experiència 
prèvia  

Contacte: Cod Oferta OF2797                                           
Font: www.ananda.es 

 


