TÈCNIC/A PROMOCIÓ CIUTAT
Població: Ajuntament de Manlleu
Convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs-oposició, d’una plaça de tècnic/a mitjana,
categoria laboral tècnic/a promoció ciutat, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Manlleu.

Per apuntar-te a l’oferta i consultar les bases de convocatòria, entra en el següent enllaç:
https://www.manlleu.cat/files/doc2322/bases-especifiques-tecnic-a-comunicacio.pdf
Data final presentació sol·licitud: 11/07/2013

OPERARI/ÀRIA DEIXALLERIA
Població: Ajuntament de Manlleu
Convocatòria de selecció, pel procediment de concurs-oposició, d’una plaça de personal d’oficis,
categoria laboral operari/ària deixalleria, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de
Manlleu.
Consulta les bases de convocatòria al següent enllaç:
https://www.manlleu.cat/files/doc2321/bases-especifiques-operari-aria-deixalleria.pdf
Caduca: 11/07/2013

CAP D'ADMINISTRACIÓ A OSONA
Comarca Osona
Companyia del sector de la indústria càrnica necessita un/a cap d'administració.
Requisits:
-Persona amb un mínim de dos anys d'experiència en un lloc de feina similar i en el sector de la
carn.
- Residència a Osona o en comarques limítrofes.
Oferta:
- Incorporació immediata
- Remuneració a convenir, segons la vàlua i l'experiència de la persona candidata.
Per apuntar-se a l’oferta contacta amb: ofertacarnia@gmail.com
Caduca: 13/07/2013

PROFESSORAT D'IDIOMES
Població: Manresa
Centre de formació de Manresa i comarca del Bages cerca professorat d'idiomes per impartir
classes el proper curs escolar.
S'ofereix estabilitat i bon ambient de treball, alta a la S/S i contracte laboral, i jornada parcial.
Per apuntar-se a l’oferta contacta amb: idiomesmanresa@gmail.com
Caduca: 13/07/2013

CUINER/A PROFESSIONAL
Població: Vic
Requisits:
Estudis o grau superior d’Hosteleria i/o experiència demostrable en cuina
Que la persona sigui positiva, àgil, polivalent i que tingui la capacitat de compatibilitzar amb
l´equip de treball existent (petit i familiar).
Persona amb ganes, motivació i propostes de noves creacions
Persona net/a i polit/da, puntual, rigorós, tenir metodologia de treball i capacitat d´autogestió del
propi temps.
És necessària la constància, la implicació i el compromís amb la programació setmanal de la
cuina, serietat en el treball i professionalitat.
Cal conèixer la cuina industrial o d´obrador.
Experiència demostrable en cuina.
Coneixement del funcionament de la maquinària general en una cuina industrial.
Carnet de Manipulador d´Aliments (vigent)
Carnet de conduir i vehicle propi.
Funcions:
Chef de cuina: Seguiment de la programació setmanal i fitxes de producció cocció i preparació
de plats frescos, emplatat per a la venda, cocció, refredament i conservació de productes per a
la cuina, preparació d´ingredients per a la pròxima jornada, envasat de productes, neteja
general dels estris, utensilis i espai de treball.
Recepció de producte fresc i matèries primes.
S’ofereix:
Horari: Dilluns tarda (17-20h) i la resta intensiu de matins dimarts (7-15h), dimecres (8-15h),
dijous (8-15h) ,dv (8-15h) i dissabte (7-15h)
Contracte: Temporal, amb possibilitats de passar a indefinit. 6 mesos inicials + possible
renovació
Per apuntar-se a l’oferta, clica aquí
Caduca: 13/07/2013

PERSONAL PER PREPARAR COMANDES AL MAGATZEM
Població: Balenyà
Requisits:
Experiència requerida: Es valorarà positivament aportar experiència en càrrec similar i/o en
sector logística.
Idiomes: català nivell mitjà valorat, castellà nivell mitjà valorat
Carnet de conduir: Sí
Vehicle propi: Sí
Persones a les que els hi agradi treballar en magatzems, dinàmiques, responsables i amb
ganes d'estabilitat.
S’ofereix:
Tipus de contracte: Indefinit
Horari: Torn fixe de nit: 24h setmanals repartides en tres dies de treball (dijous, divendres i
diumenge; o bé divendres, diumenge i dilluns).
Salari: 764,14€ bruts mensuals amb el plus nocturn inclòs (14 pagues), més plus segons
productivitat.
Per apuntar-se a l’oferta clica aquí
Caduca: 13/07/2013

GERENT D'UNIVERSITAT A VIC
La Universitat de Vic necessita un/a gerent.
Corresponen al o a la gerent de la Universitat, per delegació del rector/a de la Universitat i del
director/a general de la Fundació, les funcions de direcció i gestió de les àrees
economicoadministratives de la Universitat i l'execució dels acords dels òrgans de govern en
aquests àmbits.
Requisits:
- Titulació universitària preferentment Llicenciatura en Econòmiques o en Administració i
Direcció d'Empreses.
- Experiència acreditada i consolidada en llocs de direcció i gestió.
- Coneixement de l'àmbit universitari.
- Formació complementària: MBA.
- Excel·lent nivell de català parlat i escrit.
- Domini de l'anglès.
Per apuntar-se a l’oferta envia un CV a: direcciorrhh@uvic.cat
Caduca: 13/07/2013

INSTAL·LADORS I MANTENIDORS REPARADORS D'EQUIPS
ELÈCTRICS
Població: Vic
Requisits:





Nivell acadèmic: FP I o Cicle formatiu de Grau Mitjà de electricitat, electromecànica o
manteniment
Castellà
Català
No és imprescindible tenir experiència

Funcions:
manteniment d'instal·lacions d'espai comercial
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: 193034
Caduca: 13/07/2013

CAMBRERA CAPS DE SETMANA
Zona: Vic
Requisits:
Capacitats requerides : bona atenció al client i facilitat d'aprenentatge
Requisits obligatoris
 Català
 Castellà
Funcions:
Cambrer/a per pub i terrassa d'estiu
S’ofereix:
Feina per només cap de setmana / festius
Horari: Exclusivament nit de 23h a 4h
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 193061
Caduca: 13/07/2013

CAMBRER/A
Empresa de la comarca d´Osona necessita incorporar un/a cambrer/a per les substitucions
d´estiu.
Requisits:
- Disponibilitat per fer els serveis de dinar i/o sopar.
- Es demana experiència demostrable en el sector
- Persona que estigui orientada al servei, discreta, de tracte agradable i amb bona presència.
- Imprescindible vehicle propi per arribar al lloc de treball.
- Incorporació immediata
Imprescindible experiència demostrable en el sector.
S’ofereix:
Sou: A convenir
Horari: Torn partit
Per apuntar-se a l’oferta clica aquí
Caduca: 13/07/2013

PROFESSORA D’ANGLÈS
Població: Folgueroles
Requisits:
Filologia Anglesa/Llicenciada en Llengua Anglesa/Traducció i Interpretació Anglès
Ganes de treballar amb nens i joves,
Molt bon nivell anglès escrit i parlat,
Disponibilitat per les tardes principalment,
Experiència amb classes d´anglès amb nens i joves
Imprescindible: Nivell First Certificate
S’ofereix:
Alta S.S.
Incorporació a curs lectiu 2013-2014
Horari: Tardes
Per apuntar-se a l’oferta clica aquí
Caduca: 13/07/2013

