RECEPCIONISTA
Vic
Requisits:
Edat: 25-35 anys
Formació/Estudis: Filologia anglesa o similars
Experiència: Experiència en llocs de treball similars
Habilitats / actituds: En tasques d'administració, en noves tecnologies i xarxes socials i en factor
moda
Altres: Alt nivell d'anglès. Carnet de conduir i vehicle propi
Funcions:
Telefonia, responsabilitat dels transports, contacte amb proveïdors i clients, entrades i sortides
de mercaderia
S’Ofereix:
Retribució: a determinar
Tipus de contracte: període de proves + indefinit
Jornada: completa
Horari: de 9 a 2 i de 3 a 6 de dilluns a divendres
Data d'incorporació: immediata
Contacte:
Interessats/des envieu un currículum a ofertesojosona@gmail.com
Cal indicar a l’assumpte la referència: 0101

MECÀNIC (TORNER-FRESADOR)
Població: Torelló
Requisits:
Edat: a partir de 25 anys
Formació/Estudis: no indispensable però es valoraran estudis de mecànica
Experiència: indispensable, que hagi treballat de torner anteriorment. Es demanaran referències
Habilitats / actituds: amb moltes ganes de treballar
Funcions:
Funcions/Tasques: Fer anar un torn convencional i també fer acabats de les peces (taladre,
soldadura...)
S’Ofereix:
Retribució: conveni metall
Tipus de contracte: obres i serveis inicial. Possibilitat de contracte indefinit.
Durada: 6 mesos inicials. Possibilitat d’incorporació a l’empresa
Jornada: 8h
Horari: torn partit
Data d'incorporació: immediata
Contacte:
Interessats/des envieu un currículum a ofertesojosona@gmail.com
Cal indicar a l’assumpte la referència: 0102

PERSONAL PER A RECEPCIÓ DE MERCADERIES
Lloc: Centelles
Requisits:
Persones amb orientació al client, amb bona presència, responsables, dinàmiques, amb ganes
de treballar i coneixements informàtics a nivell d'usuari.
Experiència requerida: Es valorarà experiència anterior en supermercat i/o atenció al client.
Idiomes: català nivell mitjà imprescindible, castellà nivell mitjà imprescindible
S’Ofereix:
Tipus de contracte: Indefinit
Horari: 30h setmanals en torn intensiu de matí de dilluns a dissabte (de 6:30 a 11:45h aprox). Es
valorarà disposar de flexibilitat per treballar puntualment diumenges.
Salari: 684,69€ bruts mensuals (14 pagues)
Funcions:
recepcionar les comandes, revisar els albarans, de la càrrega/descàrrega de gènere dels
camions, de l'organització del magatzem i de la introducció de dades al programa informàtic de
control d'estoc.
Interessats/des apunteu-vos aquí

DEPENDENT/A
Lloc: Vic – Joieria
Requisits:
Persones amb perfil comercial, orientació al client, capacitat de treball en equip, responsable,
entusiasta.
Persones comunicatives i amb passió per la moda i joieria
S’Ofereix:
Jornada completa o parcial
Interessats/des apunteu-vos aquí

DIRECTORS DE LLEURE
Lloc: Menorca
Empresa de Girona cerca monitors i directors de lleure titulats per dur a terme colònies d'estiu a
Menorca.
Requisits:
- Coneixements imprescindibles de l'illa, bicicleta pròpia i experiència en el sector.
Interessats/de envieu un currículum a enfrescat.lleure@gmial.com a l'atenció de Sergi
Planagumà.

Convocatòries de selecció de personal

INTERINATGES I BORSES DE TREBALL: BORSA DE TREBALL
D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
Lloc: Ajuntament de Vic
Borsa de treball que servirà per cobrir les necessitats de personal laboral temporal i per proveir
amb caràcter transitori places i llocs de treball de les categories d’auxiliar administratiu/va
Procés: concurs
Classificació: Personal laboral temp/funcionari interí
Data i lloc de les proves: es preveu per finals de gener/14.
Data inici presentació d'instàncies: 15/01/2014
Data final presentació d'instàncies: 24/01/2014
Contacte
Bases especifiques de la convocatòria:
https://seuelectronica.vic.cat/documentPublic/download/781

DISSENYADOR/A WEB
Comarca d’Osona
Requisits:
Formació/Estudis: Disseny gràfic, CMS (prestashop, wordpress, joomla) Dreamweaver, CSS,
photoshop, xarxa social, google. Es valora coneixements de programació.
Experiència demostrable
Habilitats / actituds: Interès per la moda i que hagi seguit bolcs i revistes
Altres: Persona creativa, dinàmica, sociable, activa, iniciativa i amb capacitat d’aprenentatge.
Residir a la comarca d’Osona
Funcions: Gestió de continguts en CMS, disseny de continguts gràfics, atenció al client I
publicitat
S’Ofereix:
Retribució: sou per hora, més possibilitat d’incentius de l’empresa
Jornada: completa
Horari: Dos torns. De dimarts a dissabte de 11 a 19 hores i de dilluns a divendres de 10 a 18 h
Data d'incorporació: febrer 2014
Contacte:
Interessats/des envieu un currículum a ofertesojosona@gmail.com

DEPENDENT/A
Lloc: Vic
Botiga de mòbil Vic
Requisits:
Experiència com a dependent/a
Edat mínim 25 anys
Interessats/de envieu un currículum a info@mobilecentervic.com

PERSONAL TÈCNIC
Lloc: Comarca Osona
Requisits:
Joves entre 23-35 anys
Professionals amb o sense experiència
Formació en enginyeria industrial, llicenciats (químics, físics)
Es valora experiència en el tràmit i ajuts
Funcions: Elaboració de projectes d’inversió i/o innovació
Interessats/de envieu un currículum a ateinsa@ateinsa.com. Cal indicar la referència a l’adreça
e-mail.

