PROMOTOR/A
Lloc: Vic
Promoció i venda de cofre regals
Requisits:
Edat mínima: 20 anys
Disponibilitat Total
Experiència en llocs semblants i en promoció i venda de productes
S’ofereix:
Duració: des del dia 20 de desembre al 5 de gener
De dilluns a diumenge. Matins i tardes
Salari base i incentius de venda
Contacte: Interessats/des apunteu-vos aquí

PROMOTOR/A PER A DEGUSTACIONS
Lloc: Vic
Requisits:
Persona amable, amb do de gent
Disponibilitat durant tots els dies i formació a Barcelona (desplaçament remunerat)
S’ofereix:
Dies: 2-3-4-5 de gener 2014
Horari: 11 a 14 i de 17 a 21h
Contacte: Interessats/des apunteu-vos aquí

MONITOR/A DE MENJADOR
Ripoll
Requisits:
Edat: entre 20 i 35 anys
Formació/Estudis: Carnet de de monitor
Experiència: Experiència com a monitor
Habilitats / actituds: Persona responsable i amb capacitat de treball en equip
S’Ofereix:
Retribució: Segons Conveni
Horari: 12:00 a 15:00
Data d'incorporació: 2014
Contacte:
Interessats/de envieu un currículum a ofertesojosona@gmail.com
Cal indicar a l’assumpte la referència: 1202

MONITOR/A EXTRASCOLARS ANGLÈS
Ripoll
Edat: Entre 20 i 35 anys
Formació/Estudis: Imprescindible bon nivell d’anglès (mínim: First Certificate)
Es valorarà carnet de monitor/a
Experiència: Experiència en el sector
Habilitats / actituds: Persona responsable i amb capacitat de treball en equip
S’Ofereix:
Retribució: Segons Conveni
Horari: 12:00 a 15:00
Data d'incorporació: 2014
Contacte:
Interessats/de envieu un currículum a ofertesojosona@gmail.com
Cal indicar a l’assumpte la referència: 1203

MONITOR/A DE CUINA
Lloc: Viladrau
Requisits:
- Carnet de manipulador/a d’aliments
-

-

Carnet de conduir i vehicle propi

Formació i experiència com a cuiner/a
Experiència en menjadors grupals
Habilitats informàtiques a nivell d’usuari (Excel i Word)
Capacitat d'organització
Responsable i treballador / a
Implicació en la tasca
Iniciativa
Habilitat per les relacions socials

S’ofereix:
Contracte: Obra i servei 6 mesos prorrogable
Jornada laboral de 40 hores
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 16h i dissabte de 9 a 14
Sou i altres compensacions: 1065,04€
Funcions:
- Elaboració de dinars sopars pels usuaris del centre (aproximadament 30 persones/dia) i
ensenyar a elaborar-los.
- Cuinar el els menús
- Ensenyar a preparar menús els propis usuaris
- Elaboració de menús (dos cops a l’any)
- Comandes i necessitats dels proveïdors
- Recepció de material
- Ordre i neteja a la cuina, rebost i menjador
- Control de pressupost Comptabilitat
- Control d’estoc
Contacte: Interessat/des envieu un currículum a rrhh@fsyc.org
Data d’incorporació: 7/1/2014

BARMAN
Lloc: Torelló
Requisits:
Experiència per treballar durant un important esdeveniment
Edat mínima: 21
Persona simpàtica, atractiva, do de gent i disponibilitat per treballar el cap de setmana
Talla: 40-44
Altura mínima: 175
Vehicle propi: si
S’ofereix:
Feina per dissabte 21 de desembre
12 euro/h
Funcions:
Promoció de beguda
Contacte: Interessats envieu un currículum a fotos a gestion2@agenciaego.com
És imprescindible realitzar entrevista prèvia amb la agencia.

PROMOTOR/A
Lloc: Vic
Campanya per a la promoció de diferent begudes
Requisits:
Vehicle propi
Edat mínim 18 anys
Altura mínima: 167
Talla: 36-40
Disponibilitat total
Carnet de manipulador d’aliments
Persones simpàtiques, do de gent, comunicatives i responsable
S’ofereix:
Jornada: Divendres 20 de desembre de 10:00 a 13:00 i de 16:00 a 20:00h i Dissabte 21 de
desembre de 9:00 a 13:00
Contacte: Interessats/des enviar un currículum actualitzat amb fotos recent a: trabajo@redunio.es . Cal posar la referència “Vic”

EDUCADOR/A CARRER
Lloc: Manlleu
Sistema de selecció: Concurs oposició
Titulació: Subgrup A2: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic o arquitecte tècnic (anterior
Grup B)
Titulació requerida: Diplomatura en Educació Social o qualsevol altra diplomatura i l’habilitació
corresponent pel Col·legi d'Educadors/ores Socials
Altres requisits: Certificat de nivell C de català o equivalents o prova d'avaluació
Tipus de personal: Personal funcionari interí
Observacions: nomenament temporal
Contacte: https://www.manlleu.cat/mod/ofertes-de-treball-municipal.htm?cat=34
Més informacions sobre la convocatòria: https://www.manlleu.cat/files/doc2587/basesespecifiques-educador-a-carrer.pdf
Data final presentació sol·licitud: 23/12/2013

