HOSTESSES DEGUSTACIONS
Lloc: Vic
Requisits:
Bona imatge
Actitud venedora i pro activitat
Imprescindible viure a la zona
S’ofereix:
Jornada: Caps de setmana de desembre
Funcions:
Realitzacions de degustacions
Contacte: Interessats/des apunteu-vos aquí

1 PLAÇA D'OPERARI DE LA BRIGADA D'OBRES
Lloc: Sant Vicenç De Torelló
Sistema de selecció: Concurs oposició
Titulació: Agrupacions professionals (titulacions no previstes en el sistema educatiu) i/o
Certificat d'escolaritat (anterior Grup E)
Altres requisits: Permís de conduir B /Certificat de nivell A de català o equivalents o prova
d'avaluació
Tipus de personal: Personal funcionari interí
Matèries: Obres. Manteniment
Bases de la convocatòria
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2013&11/022013027838.pdf
Caduca: 20/12/2013

CONSERGE
Lloc: Ripoll
Requisits:
Residir prop de Ripoll o Osona
S’ofereix:
Feina a partir del 23 de desembre al 2 de gener. Dies festius inclosos
Contacte: Interessats/des envieu el vostre cv a consergemanresa@gmail.com

PERSONAL DE CAIXA
Lloc: Bonpreu - Torelló
Requisits:
Experiència requerida: Es valorarà experiència anterior en supermercat i/o atenció al client.
Idiomes: català nivell mitjà imprescindible, castellà nivell mitjà imprescindible
Persones que els agradi la atenció al públic, amb bona presència, responsables, dinàmiques i
amb ganes de treballar.
S’ofereix:
Tipus de contracte: Indefinit
Horari: 23h setmanals repartides de la següent manera: - De dilluns a dijous: 18-21:30h Divendres: de 11-14h i de 18:30 a 21:30h - Dissabte: rotatiu: de 12 a 15h o de 18:30 a 21:30h
Salari: 524,93€ bruts mensuals (per 14 pagues)
Funcions:
Cobrar a la clientela a la línia de caixes i donar suport puntual a altres seccions, principalment la
col·locació de gènere en prestatgeries.
Contacte: Per apuntar-te entra aquí

PERRUQUERS
Zona: Torelló
Requisits importants
Experiència en l'ocupació - 12 mesos
Categoria professional: Oficial/a de 2a.
S’ofereix:
Tipus de contracte : Indefinit: ordinari
Durada del contracte : Indefinit
Horari : Mitja jornada de dilluns a dissabte: flexible
Data incorporació : 23/12/2013
Contacte:
Per apuntar-te a la següent oferta de feina cal que t’apuntis a la borsa de treball del Servei Local
d’Ocupació del teu territori. Consulta el departament d’ocupació del teu territori, si encara no
estàs apuntat, truca i demana hora.
Número d'oferta 196540

PROMOTOR/A PER MARCA DE BEGUDA
Lloc: Centre comercial de Manresa
Requisits:
Imprescindible carnet de manipulació de aliments
Edat mínima: 25
Vehicle propi
S’ofereix:
Feina pels dies: 21-22-24-28-30 i 31 de desembre
Horari: De 17h a 18h i els dies 24 i 31 de 11.00 a 13.30 i de 16.00 a 21.30
Contacte: Per apuntar-te clica aquí

