AUXILIARS D’INFERMERIA ANGLATERRA
Lloc: Anglaterra
Plymouth, Worchestershire, London & South of England, Sussex,
Bath and Bristol, etc
Requisits:
 Nivell B1 d’anglès
 Titulació: auxiliar d’infermeria, auxiliar de geriatria o similar
 Experiència com a cuidador de gent gran
 Nacionalitat de la Unió Europea ( inclusos Romania i Bulgària)
S’ofereix:
 Contracto indefinit
 Horari: entre 35 i 48H/ setmana, per torns
 Allotjament: single/ shared rooms
 Salari: Entre 6,19 y 6,50 lliures la hora
Contacte:
Interessats/des envieu un correu amb el vostre currículum en anglès a felicia@bkstreet.com .
Cal enviar el currículum amb dates de contacto i indicant la referència CARE ASSISTANT
indicant el teu nom en el títol del document.
Caduca: 30/11/2013

PEO PLÀSTIC
Lloc: Vic
Nombre de llocs ofertats: 3
Requisits:
Estudis mínims
Es valorarà experiència en fàbrica
Contacte:
Interessats/des envieu un correu amb el vostre currículum a multiplasticos@hotmail.com
Caduca: 22/11/2013

CAMBRER/A PER CAPS DE SETMANA I MERCAT MEDIEVAL
Lloc: Vic
Requisits:
Es valorarà experiència en el sector
Parlar i entendre el català
S’ofereix:
Sou segons conveni
Contacte:
Interessats/des apunteu-vos aquí
És imprescindible adjuntar CV amb foto
Caduca: 25/11/2013

CAMBRER/A
Lloc: Sant Miquel de Balenyà
Requisits:
Es valorarà experiència
Ganes de treballar
Dinàmica
Agradable en el tracte amb clients
S’ofereix:
Contracte de mitja jornada. 20 hores setmana
Contacte:
Interessats/des apunteu-vos clicant aquí
Caduca: 25/11/2013

TREBALLADORS QUE TENEN CURA DE LES PERSONES A
DOMICILI (EXCEPTE MAINADERS)
Zona: Prats de Lluçanès
Requisits obligatoris
 Vehicle propi
 Permís de conduir tipus B
Requisits molt importants
 Català. Nivell Mig
 Castellà. Nivell Mig
Capacitats requerides : La formació requerida és: auxiliar d'infermeria, o tècnic sociosanitari, o
certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària a les persones en el domicili, o educació
social.
Funcions:
Tasques d'atenció domiciliaria a persones grans, en els seus domicilis. L'horari és dissabte o
diumenge de 7:30 a 12:30 i de 19:30 a 21 (aproximadament), però es necessita flexibilitat i
disponibilitat horària per a realitzar suplències d'altres torns.
S’ofereix:
Jornada 1: Només cap de setmana / festius
Jornada 2: Només jornada parcial
Horari: dis o diu de 7:30 a 12: 30 i de 19:30 a 21h
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 196025

AUXILIAR/HIGIENISTA DENTAL
Lloc: Tona
Requisits:
Titulació Auxiliar/Higienista
Experiència mínima 1 any
Agilitat a nivell informàtic
Persona responsable, compromesa i seria
Funcions:
Auxiliar/Higienista dental per alternar tasques d'auxiliar amb tasques administratives de gestió
clínica dental a Osona
S’ofereix:
Inicialment per mitja jornada
Contacte:
Interessats/des envieu un correu amb el vostre currículum a info@ident.cat
Caduca: 25/11/2013

RESPONSABLE DE BOTIGA
Lloc: Establiment Lidl Ripoll
Requisits:
- Formació Professional de grau mitjà o superior
- Disponibilitat per treballar amb torns (horaris rotatius)
Es valorarà Diplomatura-Llicenciatura i experiència en tasques semblants o en el sector de la
distribució
Funcions:
- Gestió de l’equipo de persones
- Atenció al client
- Organització de les diferents mercaderies en la botiga
Contacte:
Per apuntar-te a aquesta oferta cal omplir el formulari clicant aquí .
Caduca: 25/11/2013

NOIES PER PENTINATS
Lloc: Vic
Empresa: Dádiva Eventos
Requisits:
Cabell llargs i sense serrell
Majors de 18
S’ofereix:
Dia per dur a terme els pentinats: Dilluns 18 de novembre
Horari: de 8 i 15 a 12:30
Sou: 40€
Contacte:
Interessats/des envieu un correu amb el vostre currículum a dadivproducciones@gmail.com. Cal
indicar com assumpte “Vic”
Caduca: 25/11/2013

PERSONAL DE REPOSICIÓ NOCTURNA
Lloc: Vic
Requisits:
Es valorarà experiència anterior en supermercat i/o atenció al client.
Persones que els agradi la atenció al públic, amb bona presència, responsables, dinàmiques i
amb ganes de treballar.
Idiomes: català nivell mitjà imprescindible, castellà nivell mitjà imprescindible
S’ofereix:
Tipus de contracte: Temporal
Horari: Jornada de 40 hores setmanals en horari nocturn de diumenge a dissabte.
Salari: 1081,47€ bruts mensuals (14 pagues).
Funcions:
El personal de Reposició s'ocupa de la càrrega/descàrrega de gènere dels camions, de
l'organització del magatzem, de la col·locació de gènere en estanteries, així com de l'atenció
personal dels nostres clients i clientes.
Contacte:
Interessats/des apunteu-vos clicant aquí
Caduca: 25/11/2013

PROMOTOR/PROMOTORA DIA 28 DE NOVEMBRE
Lloc: Vic
Requisits:
Bona presència.
Bon tracte amb el client.
Do de gents
Disponibilitats matí i tarda
S’ofereix:
Sou: 7,86 € bruts hora
Funcions:
Nova reobertura de centre
Contacte:
Interessats/des apunteu-vos clicant aquí
Caduca: 25/11/2013

PERSONAL PER SECCIÓ DE CAIXES
Lloc: Bonpreu-Manlleu
Vacants: 2
Requisits:
Es valorarà experiència prèvia en tasques similars i/o en atenció al client.
Idiomes: català nivell mitjà imprescindible, castellà nivell mitjà imprescindible
Persones que els agradi l'atenció al públic, amb bona presència, responsables, dinàmiques i amb
ganes de treballar.
S’ofereix:
Tipus de contracte: Indefinit
Horari: 2 vacants, una a jornada completa 40h setmanals i una altra a 30h setmanals.
Salari: En funció de la jornada i segons conveni
Funcions:
Les seves funcions principals són cobrar a la clientela a la línia de caixes i donar suport puntual a
altres seccions, principalment la col·locació de gènere en estanteries.
Contacte:
Interessats/des apunteu-vos clicant aquí
Caduca: 25/11/2013

FORNER PROFESSIONAL
Lloc: Santa Eugènia de Berga
Requisits:
S’ofereix:
Feina per al nit de diumenge a dilluns o dilluns a divendres
Contacte:
Interessats/des porteu el vostre CV al C/ Montserrat 29. Santa Eugènia de Berga
Caduca: 25/11/2013

CAMBRER/A
Lloc: Vic
S’ofereix:
Horari: De dijous a diumenge tarda
Contacte:
Interessats/des truqueu 93 886 15 23
Caduca: 25/11/2013

OFICIAL DE PERRUQUERIA
Lloc: Vic
Requisits:
Experiència demostrable
S’ofereix:
Substitució per maternitat
Contacte:
Interessats/des trucar 93 889 19 35
Caduca: 25/11/2013

FORNER PROFESSIONAL
Lloc: Santa Eugènia de Berga
Requisits:
S’ofereix:
Feina per al nit de diumenge a dilluns o dilluns a divendres
Contacte:
Interessats/des porteu el vostre CV al C/ Montserrat 29. Santa Eugènia de Berga
Caduca: 25/11/2013

TÈCNIC/A DE FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL
Lloc: Vic
Requisits:
Diplomatura en educació social o llicenciatura en psicologia, pedagogia o psicopedagogia.
Es valorarà positivament experiència en l'àmbit de les persones amb discapacitat intel·lectual,
principalment en el procés d'inserció laboral. I sobretot, es valorarà l'experiència en la preparació
i impartició de cursos de formació laboral o altres tipus d'accions formatives.
- Carnet de conduir i cotxe propi.
- Domini de noves tecnologies.
S’ofereix:
Contracte: Temporal. Fins juliol 2014
Horari: De dilluns a divendres de 8:30 a 13:30 i de 15:00 a 18:00h. Es demana flexibilitat horària.
Funcions:
Preparar i impartir classes en els cursos de formació laboral a un grup de persones amb
discapacitat intel·lectual, i realitzar el seguiment de les pràctiques laborals dels alumnes. Fer el
seguiment de les persones treballadores a l'empresa ordinària i participar en la dinàmica del
servei.
Contacte: Per accedir a l’oferta cal Apuntar-se a la següent borsa de treball:
http://www.santtomas.cat/lstOfertes.asp?id_rep=243

