DEPENDENT/A
Lloc: Vic – Botiga de roba
Requisits:
Experiència en el sector de la moda
Contacte:
Interessats/des envieu un currículum a ag25vic@gmail.com

EDUCADOR/A SOCIAL
Lloc: Santpedor-Bages
Residència i centre de dia
Requisits:
Titulació universitària en Educació social
Contacte:
Interessats/des lliureu CV abans del 10 de desembre i de dilluns a divendres, de 9 a 14h, i
dimecres i dijous, de 17 a 19h, a la Plaça Gran, 4, Santpedor

DEPENDENT/A
Lloc: Malla
TOYS CENTRE SL- Botiga de puericultura i joguines
Requisits:
Experiència en el sector, mínim 1 any
Disponibilitat horària completa (Matins i tardes)
Estudis primaris complets
S’ofereix:
Contracte inicial de 20h setmanals
460 € bruts
Funcions:
Atenció al client, reposició, manteniment, cobro i tancament de caixa.
Contacte:
Oferta gestionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya. Apunta’t aquí

HOSTESSA D’IMATGE
Lloc: Vic
Centre comercial
Requisits:
Bona imatge
Do de gent
Experiència en promocions
S’ofereix:
Dies de feina: 7, 8 , 14, 15 , 21-22-23 , 24 i 29,30 i 31 de Desembre
Bona remuneració
Funcions:
Promoció de productes
Contacte:
Interessats/des apunteu-vos aquí
Caduca: 16/12/2013

DEPENDENT/A
lloc: Inditex - Vic
n. vacants: 5
Requisits:
No es requereix experiència ni formació
Persones responsables, motivades pel mon de la moda i servei al client
Persones dinàmiques, amb ganes de treballar
S’ofereix:
Horari: a temps parcial
Funcions:
Atenció i assessorament al client
Contacte:
Interessats/des apunteu-vos aquí
Caduca: 16/12/2013

MASOVERS
Lloc: Centro Equinoterapia C.M Vic
Centre terapèutic amb granja pedagògica granja
S’ofereix:
S’Ofereix habitatge en casa annexa
Dietes i serveis bàsics coberts
Funcions:
Manteniment del centre
Contacte:
Apunta’t clicant aquí
Caduca: 16/12/2013

PERSONAL DE XARCUTERIA
Lloc: Torelló
Requisits:
Imprescindible experiència anterior en Xarcuteria
Idiomes: català nivell mitjà imprescindible, castellà nivell mitjà imprescindible
Persones amb experiència o amb moltes ganes d'aprendre els coneixements propis de la secció,
que els agradi l'atenció al públic, amb bona presència, responsables, dinàmiques i amb ganes de
treballar.
S’ofereix:
Tipus de contracte: Indefinit
Horari: 40h setmanals de dilluns a dissabte: dilluns i dimarts horari de tarda, dimecres i dijous
torn partit, i divendres i dissabte rotatiu.
Salari: 912,93€ bruts mensuals (14 pagues).
Contacte:
Apuntat Aquí
Caduca: 16/12/2013

BORSA DE TREBALL Coordinador/a
projecte treball als barris
Lloc: Manlleu
Requisits:
A banda dels requisits generals detallats en les bases generals, els aspirants hauran de
reunir els requisits específics següents:
2.1 Titulació: estar en possessió del títol d’una diplomatura en l’àmbit de les Ciències
Socials o Humanitats, o estar en condicions d’obtenir-lo. Si es tracta d'un títol
obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri
d'Educació i Ciència.
2.2 Llengua catalana: nivell de suficiència de la llengua catalana.
2.3 Llengua castellana: els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de
posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.
S’ofereix:
Contracte com a personal laboral temporal de l’ajuntament de manlleu mitjançant
concurs-oposició.
Contacte:
Interessats/de, important llegir les bases de la convocatòria
https://www.manlleu.cat/files/doc2574/bases-coordinador-a-projecte-treball-als-barris.pdf
Més info: https://www.manlleu.cat/mod/ofertes-de-treball-municipal/id50/borsa-de-treballcoordinadora-projecte-treball-als-barris.htm?cat=34
Data final presentació sol·licitud: 14/12/2013

BORSA DE TREBALL AODL
TÈCNIC-A PROSPECCIÓ EMPRESES
Lloc: Manlleu
Requisits:
A banda dels requisits generals detallats en les bases generals, els aspirants hauran de
reunir els requisits específics següents:
2.1 Titulació: estar en possessió del títol d’una diplomatura o enginyeria tècnica, o estar
en condicions d’obtenir-lo. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de
l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.
2.2 Llengua catalana: nivell de suficiència de la llengua catalana.
2.3 Llengua castellana: els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola
S’ofereix:
Contracte com a personal laboral temporal de l’Ajuntament de Manlleu mitjançant
concurs-oposició, supeditat a l’atorgament d’una subvenció destinada al programa d'agents
d'ocupació i desenvolupament local (AODL) per a l'any 2013 a l’Ajuntament
Contacte:
Interessats/de, important llegir les bases de la convocatòria
https://www.manlleu.cat/files/doc2575/bases-aodl-prospeccio-empreses.pdf
Més informació:
https://www.manlleu.cat/mod/ofertes-de-treball-municipal/id51/borsa-de-treball-aodlt%C3%88cnic-a-prospecci%C3%93-empreses.htm?cat=34
Data final presentació sol·licitud: 14/12/2013

