Nº OFERTA

OFERTA DE TREBALL

REQUISITS

101
102
103

Auxiliar administratiu/va
Ajudant/a d'esteticista
Netejador/a

Informàtica i nivell bàsic de francès i anglès
Esteticista amb experiència
Grau de discapacitat igual o major 33% i en situació d'atur

104
105
106
107

Tècnic/a esportiu
Recepcionista
Cambrer/a
Dependent/a botiga amb tasques administratives

Formació i experiència en el sector
Es valorarà experiència
Experiència mínima de 2 anys
Imprescindible saber escriure sense faltes d'ortografia i
poder defensar-se en anglès i francès. Bona presència

108

Operari manteniment de piscines

109

Enginyer tècnic/a

110
111
112
113
114
115
116
117

Administratiu/va
Cambrer/a
Cap de sala
Cuiner/a
Cambrer/a
Cambrer/a
Recepcionista
Dependent/a

118
119

Oficial 1a o 2a lampisteria
Ajudant/a de creperia i pizzeria

120
121

Operari/ària de fàbrica
Ajudant/a de taller

Experiència prèvia en l'àmbit del manteniment de
piscines. Bona presència.
Grau/Llicenciatura en Enginyeria Tècnica, Industrial,
Electrònica o Mecànica.
Domini ofimàtica i nivell alt d'anglès
Bona presència i experiència prèvia
Experiència prèvia en el sector
Experiència prèvia en el sector
Experiència prèvia en el sector
Experiència prèvia en el sector
Idiomes
Tenir experiència de cares al públic, ganes d'aprendre i de
treballar
Oficial 1a o 2a
Ser una persona positiva, amb motivació, amable,
responsable i compromesa. Idiomes català i castellà, bona
presència. Disponibilitat amb horaris diurns i nocturns.
Carnet de conduir i vehicle propi
Perfil polivalent, vehicle propi i carnet de conduir
Ser una persona amb motivació

Nº OFERTA

OFERTA DE TREBALL

REQUISITS

122
123

Netejador/a
Ajudant/a de cambrer/a

124
125

Ajudant/a de cuina
Auxiliar comptable

126
127
128

Personal de neteja
Ajudant/a de cuina
Netejador/a

Experiència laboral, preferible tenir vehicle propi
Experiència amb safata. Treball en equip. Persona
dinàmica
Persona dinàmica
Emprenedor/a, jove, responsable, amb coneixements
comptables i possibilitat mitja jornada
Experiència prèvia
Experiència, residència a Calonge i Sant Antoni
Experiència, residència a Calonge i Sant Antoni o rodalies

129

Cambrer/a de sala i bar

130
131

Cambrer/a barra
Ajudant/a instal·lador/a de fibra òptica

132

Atenció al client

133

Comercial (sector immobiliari)

134
135
136

Ajudant/a de cuina
Cambrer/a
Ajudant/a de cuina

137

Ajudant/a cambrer/a

Residència a Calonge i Sant Antoni. Jove, amb ganes
d'aprendre i incorporar-se a un equip jove i dinàmic
Experiència mínim 2 anys
Proactivitat, motivació, bona presència, facilitat de treball
en equip
Coneixements d'ofimàtica, internet, control documental,
bona presència, proactivitat, facilitat de tracte amb clients
Idiomes: Català, castellà, anglès i francès. Informàtica:
nivell usuari (ofimàtica, correu electrònic). Capacitat de
treball en equip. Bon tracte, saber estar, bona actitud i
implicació
Persona amb experència en l'àmbit de l'hostaleria
Major de 30 anys, amb experiència
Persona amb experiència a la planxa, parrilla i fregidora,
seriosa i responsable
Amb nocions a l'hostaleria i que sigui una persona seria i
responsable.

Nº OFERTA

OFERTA DE TREBALL

REQUISITS

138

Operari/ària fàbrica (H/D) amb certificat de discapacitat Persona amb certificat de discapacitat del 33% o superior,
amb experiència en el sector i amb disponibilitat horària

139

Mosso/a de magatzem; conductor de camió amb carnet
C; operari/ària de carretó elevador; tècnic/a de
manteniment

Ser un d’aquests col·lectius: major de 45 anys; persona
amb certificat de discapacitat del 33% o superior; família
monoparental; víctima de violència de gènere; o estar en
situació de risc d’exclusió social (acreditat per certificat
emès pels serveis socials)

140

Fuster

141

Operari/ària de neteja

Tenir bona actitud a l'hora de fer la feina. Capacitat de
treballar en equip
Persona amb certificat de discapacitat del 33% o superior,
amb experiència en el sector i amb disponibilitat horària

142

Mosso/a de magatzem

Persona amb certificat de discapacitat del 33% o superior,
amb experiència en el sector i amb disponibilitat horària

143

Tècnic/a de climatització i calefacció

Formació Professional Grau Mig – Instal·lacions
Frigorífiques i de Climatització (o similar) i/o Experiència
equiparable al sector 1 any. Permís de conduir.

144
145
146
147

Ajudant/a manteniment
Cambrer/a de pisos
Cambrer/a de sala
Recepcionista

Titulació específica i experiència
Experiència mínima 1 any
Titulació específica i experiència
Grau en Turisme

