PROMOTOR/A PER A DEGUSTACIONS
Lloc: Vic
Requisits:
Experiència en el àrea de l’atenció al client i comercial
Carnet de manipulador d’aliments
Edat entre 25 i 55 anys
Do de gent
Persona proactiva i comercial

S’ofereix:
Promoció en centres comercials el divendres i dissabte
Dates: 13-14 desembre 2013 i 20-21 desembre 2013
Horari: Divendres de 17 a 21h - Dissabte de 11 a 14 i 17 a 21hr
Salari: 68 euros bruts cap de setmana
Funcions:
Vendes durant campanyes en supermercats de la població Vic - BCN
Oferir degustacions per a marc de xocolata i incentivar la compra del producte
Contacte:
Interessats/des apunteu-vos aquí
Caduca: 09/12/2013

CAMBRER/A
Lloc: Vic
Requisits:
Experiència en el sector
Noi català, entre 20 i 35 anys
Disponibilitat per treballar els caps de setmana.
Imprescindible: bona presència, parla catalana, experiència en el sector, persona agradable i
responsable.
Informàtica nivell usuari
Tasques:
S’Ofereix:
Horari: Migdia i caps de setmana
Durada contracte: 4 mesos, substitució baixa
Contacte:
Interessats/des apunteu-vos aquí
Caduca: 09/12/2013

CUINER/A
Lloc: Sant Hilari de Sacalm
Requisits:
Imprescindible 2 anys d'experiència realitzant tasques similars.
Català i castellà.
Carnet de conduir i vehicle propi
Funcions:
Preparació, manteniment i elaboració dels productes. Programació de menús setmanals,
compres i control de l'estoc de la cuina.
S’Ofereix:
32 hores setmanals de dilluns a diumenge (2 dies de descans setmanal rotatiu, a concretar a
l'entrevista)
765'12 €+ variables bruts al mes.
Tipus de contracte: Temporal + conversió a indefinit
Per inscriure-us a aquesta oferta:
Cal que especifiqueu a l'assumpte del missatge, el núm. de referència de l'oferta i la vostra
població de residència i envieu el vostre currículum a borsa.treball@selva.cat
Aquesta tasca la pot realitzar una persona amb cert grau de discapacitat

DEPENDENT/A
Lloc: Vic
Requisits:
Edat: 18-30
Formació/Estudis no necessari
Experiència com a dependent/a
Habilitats / actituds: interès i/o pràctica d’esports
Funcions/Tasques: atenció als clients
S’ofereix:
Retribució: Segons jornada laboral
Tipus de contracte: Temporal
Durada: 3-6 mesos, renovables
Jornada: 20/40 hores
Horari: 2/4 de a 1 i de 2/4 de 5 a 8
Data d'incorporació: novembre 2013
Contacte:
Interessats/de envieu un currículum a ofertesojosona@gmail.com
Cal indicar a l’assumpte la referència: 1105

PROMOTORS/ES COMERCIALS-CAMPANYA DE NADAL
Lloc: Vic
Requisits:
Edat mínima: 21
Disponibilitat: Total
Nivell d’estudis: Graduat escolar
Imprescindible perfil comercial
Experiència en llocs semblants
Actitud proactiva - ganes de treballar - disponibilitat horària
Funcions:
Grupo, empresa líder en field marketing selecciona promotores/as amb perfil comercial per a la
campanya de nadal
L’acció consistirà en informar i incentivar la venta d’un producte
Contacte:
Interessats/des apunteu-vos aquí
No es tindran en compte les candidatures que no compleixen amb els requisits del perfil
Caduca: 09/12/2013

OPERARI TÈCNIC
Lloc: Osona
Requisits:
Coneixements d’autocad i programació CNC
Funcions:
Responsable de control numèric i seleccionadora.
Contacte:
Interessats/des envieu un correu amb el vostre currículum a info@klctaquigrup.com
Caduca: 09/12/2013

CARNISSER/A
Lloc: Manlleu
Requisits:
Graduat escolar
Carnet de manipulador d´aliments
Facilitat per tractar amb els clients
Coneixements dels diferents tipus de productes i peces
Saber tallar amb ganivets, tallants i serra
Experiència com a carnisser/a
Saber tallar amb ganivets i serra.
Parlar i escriure català/castellà.
Funcions:
Atenció al client, elaboració de productes a l´obrador i tallar diferents peces de
pollastre/porc/vedella.
Tasques:
S’Ofereix:
Contracte temporal + indefinit
Contacte:
Interessats/des apunteu-vos aquí
Caduca:
09/12/2012

DIRECTOR/A HIPERMERCAT
Lloc: Vic
Requisits:
-Cicles Formatius de Grau Mitjà / Comerç i Màrqueting (Imprescindible)
-Experiència mínima, almenys 3 any en l'àmbit de la distribució, centres comercials (sector
alimentació) i/o d'altres relacionats, en posicions de responsabilitat i pressa de decisions,
habituada a gestionar estocs, analitzar informació i dirigir equips de treball.
-Persona polivalent, amb capacitat d’adaptació, de treball sobre pressió i treball en equip.
-Castellà, domini (Imprescindible)
-Català, domini (Imprescindible)
-Imprescindible residència a provincià lloc vacant
Tasques:
Ajudar en la definició de la disposició de productes; verificar el correcte compliment del
pressupost; responsabilitzar-se de l'àrea de personal gestionar l'equip de treball; planificar
accions comercials dins el centre; elaborar i entregar informes de control i reporting intern;
controlar l'estoc de mercaderies i la gestió del transport; revisar i analitzar les mermes que es
produeixin en les diferents seccions; assegurar el layout del centre per comprovar que estigui
correctament adaptat; gestionar la cartera d'ofertes, promocions i la resto d'accions de
Màrqueting.
Contacte:
Interessats/des apunteu-vos aquí
Caduca:
09/12/2013

AUXILIAR HIGENISTA DENTAL
Lloc: Clínica dental Osona
Requisits:
Títol d’auxiliar/higienista dental
Experiència com a mínim 1 any
Agilitat informàtica
Persona responsable, seriosa i compromesa
Funcions:
Tasques de gestió clínica dental i d’administració
S’Ofereix:
Inicialment mitja jornada
Contacte:
Interessats/des envieu un correu amb el vostre currículum a info@ident.cat
Caduca:
09/12/2013

TECNIC/A D’EMPRESA PER ASSESSORAMENT EMPRENEDORS
Lloc: Vic
Requisits:
Titulació d’enginyeria industrial, empresarials, econòmiques, ADE o altres titulacions afins
Experiència en tasques de foment i assessorament a emprenedors i empreses
Nivell avançat de català
Contacte:
Interessats/des envieu un correu amb el vostre currículum i titulació acreditativa de la formació a
maria.rifa@uvic.cat
La contractació només es realitzarà si es disposa de la subvenció sol·licitada al Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, pel programa d’agents d’ocupació i
desenvolupament local
Caduca: 9/12/2013

TECNIC/A D’EMPRESA PER A INTERNACIONALITZACIÓ
D’EMPRESES
Lloc: Vic
Requisits:
Titulació d’enginyeria industrial, empresarials, econòmiques, ADE o altres titulacions afins
Experiència en tasques de gestió d’empreses i coneixement del teixit productiu local i
internacional
Nivell avançat de català i anglès
Contacte:
Interessats/des envieu un correu amb el vostre currículum i titulació acreditativa de la formació a
maria.rifa@uvic.cat
La contractació només es realitzarà si es disposa de la subvenció sol·licitada al Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, pel programa d’agents d’ocupació i
desenvolupament local
Caduca: 9/12/2013

