DEPENDENT DE BOTIGA DE CONSUMIBLES IMPRESSORA
Població: Vic
Empresa:
Empresa líder a Europa en el sector de venda de consumibles d’impressora (cartutxos, tòners,
paper, impressores,…) busca un dependent a temps parcial per la seva nova obertura a Vic.
Compaginarà l’horari laboral amb el responsable de la botiga.
Requisits:
- Experiència en tasques comercials, d’atenció al client, preferiblement de dependent de
botiga.
- Coneixements en ofimàtica, correu electrònic i internet.
- No es requereix experiència prèvia en el sector. El candidat tindrà una formació de 2
setmanes a Barcelona (1 setmana de teoria i 1 setmana de pràctica).
- Català i castellà nivell mitjà.
Perfil requerit:
- Persona amable, dinàmica, activa, amb iniciativa, polivalent, responsable, amb
compromís, orientació a resultats i puntual.
Funcions:
Les tasques que s’hauran de realitzar són les següents:
- Venda i comercialització de productes.
- Atenció i assessorament a clients, així com també preparació de pressupostos.
- Campanyes de telemàrqueting.
- Gestió de l’stock i el magatzem.
Manteniment de la imatge de la botiga en funció de les indicacions de la marca, i també nateja
de la botiga
S’ofereix:
- Tipus de contracte: Temporal a temps parcial amb possibilitats a convertir-lo en
indefinit
- Horari: 24h setmanals. De dimarts a divendres les tardes i els dissabtes tot el dia.
Disponibilitat de dilluns a dissabte per realitzar substitucions o cobrir vacances durant
l’any.
- Salari: 625€ bruts/mes (12 pagues) + Comissions (fins 10%). Les substitucions o cobrir
vacances es cobren a part.
- Incorporació immediata
Per apuntar-se a l’oferta cal enviar correu amb el CV a info@anniecunny.com
Caduca: 10/06/2013

DINAMITZADOR/A D'ACTIVITATS VINCULADES AL RIU
Població:
Requisits:
EGB / ESO
Domini del Català parlat i escrit
Formació reglada mínim EGB / ESO
Imprescindible el títol de Socorrista Aquàtic
Es valorarà experiència en tasques relacionades amb la dinamització, predisposició i habilitats
per treballar en equip, atenció al client, iniciativa, creativitat, donar valor afegit al projecte,
responsabilitat i participació en moviments socials.
Funcions:
Dinamitzador/a d'activitats vinculades al riu: activitats i tallers dirigits a un públic familiar. Suport
al servei de bar
S’ofereix:
Dimarts, dimecres, dijous i diumenges: vespres (20h-24h)
Divendres i dissabtes: tardes (17h-21h)
Contracte temporal de mitja jornada del 22 de juny a l'11 de setembre de 2013
Per apuntar-se a l’oferta contacta amb:
Oficina de Promoció Econòmica
C. Enric Delaris, 7 08560 Manlleu
Tel. 938515022
busquesfeina@opemanlleu.cat

Presentar els currículums abans del 5 de juny

PERRUQUER/A
Població: Manlleu
Requisits:
No és necessari el títol de perruquera si té experiència demostrable
Es valoren coneixements d’estètica i ungles de gel
Domini del Català parlat i escrit
Domini de les dels coneixement i les tècniques de l’ofici de perruqueria
Formació reglada i complementària específica en l’àmbit de la perruqueria i l'estètica.
Experiència demostrable en tasques similars, Orientació al client i habilitats interpersonals,
treball en equip i cooperació, iniciativa i pro activitat, flexibilitat i capacitat d’innovació
Funcions:
Perruquera per fer totes les funcions relacionades amb la perruqueria, des de rentar caps, tints,
moldejats, assessorament a clients, cobrament, fer promocions.
S’ofereix:
Horari: De dilluns a divendres matins i dissabtes tot el dia
Contracte: autònom / assalariat
Sou: 944.89€ bruts al mes + dues pagues
Incorporació: juliol
Flexibilitat horària
Per apuntar-se a l’oferta contacta amb:
Oficina de Promoció Econòmica
C. Enric Delaris, 7 08560 Manlleu
Tel. 938515022
busquesfeina@opemanlleu.cat
Caduca: 11/06/2013

RESPONSABLE DE TALLER DE MECANITZATS
Població: Manlleu
Requisits:
 FPII i Graus superiors (o experiència demostrable en el sector)
 En cas de tenir àmplia experiència professional, es pot valorar la candidatura d'una
persona amb Estudis primaris complets.
 Domini Català i Castellà
 Persona amb experiència d'encarregat en el ram metal·lúrgic (preferiblement
mecanització)
 Capacitat per treballar i gestionar equips de treball.
 Persona proactiva i organitzada.
 Informàtica a nivell d’usuari, amb bons coneixements de fulls de càlcul (excel)
 Interpretació de plànols mecànics. Resultats quantificables en anteriors llocs de treball
(recomanacions).
 Coneixements mecànics i/o elèctrics per manteniment preventiu mínim en maquinària
industrial.
 Experiència a treballar per projectes i sense estocs.
 Carnet de conduir i cotxe
 Imprescindible: Residència a la comarca
Funcions:
Responsable de producció i de millora continua orientat a objectius i acostumat a liderar
plans de millora continua en entorns productius.
Funcions pròpies d'encarregat o cap de planta del sector metal·lúrgic
S’ofereix:
Jornada partida
Incorporació immediata
Possibilitats de projecció dins d'una empresa consolidada i lider en el secto
Per apuntar-se a l’oferta contacta amb:
Oficina de Promoció Econòmica
C. Enric Delaris, 7 08560 Manlleu
Tel. 938515022
busquesfeina@opemanlleu.cat
Caduca: 11/06/2013

PERSONAL DE CAIXA
Població: Vic
Requisits:
Es valorarà experiència anterior en supermercat i/o atenció al client
Idiomes: català nivell mitjà imprescindible, castellà nivell mitjà imprescindible
Funcions:
S’ofereix:
Tipus de contracte: Indefinit
Horari: 10 Hores setmanals en cap de setmana (divendres de 17h a 22h i dissabte rotatiu: una
setmana de de 10h a 15h i l'altra de 17h a 22h)
Salari: 228,23€bruts mensuals (14 pagues)
Per apuntar-se a l’oferta cal que entris aquí https://www.bonpreu.cat/envia_curriculum.php
Caduca:
11/06/2013

RESPONSABLE SECCIÓ CORRECTIU
DEPARTAMENT MANTENIMENT
Població: Vic
Requisits:
Amplis coneixements d' electricitat, mecànica, pneumàtica i bases d' electrònica.
Experiència demostrable en tasques de manteniment industrial, preferiblement sector de l'
alimentació.
Experiència en sales de dosificació, envasat i etiquetat.
Il·lusió per portar el seu propi equip de manteniment,
Formació Professional de Grau Mitjà o Superior
Electricitat i Electrònica.
Disponibilitat en cas d' avaries i urgències
Residència a la zona o proximitats.
Funcions:
Resolució dels problemes de manteniment a diferents instal·lacions industrial. Avaries en cintes
transportadores, maquinària d' envasat i etiquetat, instal·lacions generals, quadres elèctrics, així
com establiment del preventiu i política de recanvis
Interessats envieu CV a jbuendia@grupocasamas.com
Caduca: 11/06/2013

PROMOTOR/A
Població: Vic
Promoció degustació per Pizza
Requisits:
Do de gent i disponibilitat
Funcions:
S’ofereix:
Dies 31 maig -1- 7 i 8 de juny
Horari: divendres i dissabte de 11.30 a 14.30 i de 16.30 a 20.30
Interessats envieu un CV amb foto a Myriam.torres@expertus.es
Caduca: 31/05/2013

ARQUITECTE
Població: Torelló
Sistema de selecció: Concurs de mèrits x Arquitectes (excepte arquitectes paisatgistes i
urbanistes)
Tipus de personal: Personal funcionari interí
Matèries: Arquitectura
Requisits:
Titulació: Subgrup A1: Títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte (anterior Grup A)
Altres requisits: Certificat de nivell C de català o equivalents o prova d'avaluació
Requisits recomanables
 Experiència en l'ocupació - Categoria professional: Tècnic/a superior i assimilats
Funcions:
Arquitecte per cobrir temporalment una plaça en règim de funcionari/ària interí/na durant
l'absència del seu titular. Subgrup de classificació: A1
Tipus de contracte : Interinitat
Veure bases específiques a la pàgina web de l'Ajuntament: http://www.ajtorello.cat
Caduca: Cal presentar instància per a participar d'aquest procés selectiu fins el dia 7 de juny.

FORNER O AJUDANT DE FORNER
Població: Vic
Per apuntar-se a l’oferta cal trucar al 93 885 51 09 (tardes)
Caduca: 11/06/2013

PIZZER
Població: Vic
S’ofereix:
Feina pels caps de setmana
Per apuntar-se a l’oferta cal trucar al 93 812 20 70
Caduca: 11/06/2013

