Rasa del Miquelet, 16
08800 Vilanova i la Geltrú

93 893 77 77
garraf@oficinajove.cat
www.oficinajove.cat/garraf

AJUDANT DE CAMBRER/A PER
RESTAURANT A VILANOVA I LA
GELTRÚ
Restaurant de cuina fusió ubicada al centre
de Vilanova i la Geltrú cerca un/a Ajudant
de cambrer/a.
Requisits indispensables:
Estar inscrits/es a l’atur com a DONO
(demandants d’ocupació no ocupats/des),
tenir entre 18 i 29 anys, titulació d’ESO i/o
Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mig.
Altres requisits:
- Anglès nivell conversa.
- Coneixements de vins.
- Persona implicada amb la feina.
Tasques a realitzar:
- Muntar terrassa.
- Atenció i servei a la barra.
- Neteja de l’establiment.
S’ofereix:
6 mesos de contractació, formació
obligatòria entre 90 i 150 hores amb
expedició de certificat.
Oferta del Programa Fem Ocupació per a
Joves de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes.
Les persones interessades poden enviar
currículum a:
serveilocalocupacio@santperederibes.cat
Caduca: 23/05/2018
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PERSONAL DE NETEJA A
VILANOVA
Busco una persona per a neteja de la llar, al
centre de Vilanova.
Remuneració: 8 euros/hora.
Persones interessades trucar a Albert:
611 413 100
Caduca: 22/05/2018
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VENEDOR/A DE CALÇAT A
SITGES
Sabateria de Sitges cerca venedor/a de
calçat, per atenció al client.
Tasques:
- Atenció al client, organització i neteja de la
botiga i del seu propi magatzem.
S'ofereix:
- Contracte per tot l'estiu amb opció de
pròrroga per seguir als caps de setmana i
festius.
- Incorporació immediata
Requisits:
- Habilitats de comunicació, empatia, saber
treballar en equip.
- Es valorarà molt el coneixement avançat
amb idiomes, sobretot anglès (bon nivell
oral)
- Es valorarà l’experiència tot i no ser
imprescindible, important tenir ganes de
treballar.
- Es valorarà estudiants que vulguin
compaginar estudis superiors amb una
treball.
Persones interessades enviar CV amb el
tema: “personal Sitges”
a girnom@gmail.com
Caduca: 22/05/2018
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CAMBRER/A
Hostal - Restaurant Bonanza - Sitges,
Barcelona província
Requisits:
Cambrer/a amb experiència
Capacitats de treballar en equip
Rapidesa per servir i prendre comandes
Proactivitat
S’ofereix:
40h setmanals
Jornada complerta
Contracte i salari segons conveni més
propines.
Les persones interessades poden enviar
currículum a la web:
https://www.indeed.es/cmp/Hostal--Restaurante-Bonanza/jobs/Camarerosemana-bdadf79dadf8edc8?vjs=3
Caduca: 21/05/2018
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RECEPCIONISTA AMB IDIOMES
PER A ESTABLIMENT TURISTIC A
VILANOVA I LA GELTRÚ
PLANA FABREGA SERVEIS, S.L Vilanova i la Geltrú,
Requisits:
Alt coneixement anglès i francès
Experiència en recepció turística i gestió de
reserves.
S’ofereix:
Mitja jornada
Temporada estiu
Les persones interessades poden enviar
currículum a la web:
https://www.indeed.es/cmp/PLANAFABREGA-SERVEIS,S.L/jobs/Recepcionista-amb-idiomes-perestabliment-turistic-vilanova-geltr%C3%BA7da906c6f12b43c9?vjs=3
Caduca: 21/05/2018
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TRANSPORTISTA I MUNTADOR/A
A VILANOVA
Es necessita transportista amb vehicle propi
per a botiga de mobles a Vilanova i la
Geltrú.
Tasques:
- S'encarregarà de realitzar els ports i
muntatges de la botiga.
Persones interessades enviar CV a
vilanova@muebleshipo.com
Per a més informació trucar al telèfon 93
811 59 86 o passar per botiga Hipo Gegant
( C. Masia d'en Torrent, 4 de Vilanova i la
Geltrú, de 10 a 13,30 h o de 16 a 20,30 h).
Caduca: 20/05/2018
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ADMINISTRATIU/VA PER
EMPRESA A LES ROQUETES
Oferta del Programa Fem Ocupació per a
Joves de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes:
Empresa de neteja industrial ubicada al
nucli de Les Roquetes cerca un/
administratiu/va.
Requisits indispensables:
Estar inscrits/es a l’atur com a DONO
(demandants d’ocupació no ocupats), tenir
entre 18 i 29 anys, titulació d’ESO i/o
Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mig.
Altres requisits:
- Carnet de conduir i vehicle propi.
- Bons coneixements d’ofimàtica.
- Persona amb iniciativa, responsable i
resolutiva.
Tasques a realitzar:
-Realitzar quadrants del personal
-Coneixement de comptabilitat i facturació
-Revisió d'estoc
-Tasques d'arxiu
-Seguiment de la norma ISO.
S’ofereix:
6 mesos de contractació, formació
obligatòria entre 90 i 150 hores amb
expedició de certificat.
Les persones interessades poden enviar
currículum a:
serveilocalocupacio@santperederibes.cat
Caduca: 20/05/2018
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ADMINISTRATIU/VA - ATENCIÓ AL
CLIENT/A INTERN/A PER
EMPRESA DE SANT PERE DE
RIBES
Oferta del Programa Fem Ocupació per a
Joves de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes:
Empresa de serveis informàtics ubicada a
Sant Pere de Ribes cerca un perfil
administratiu/va amb tasques d’atenció al
client/a intern/a.
Requisits indispensables:
Estar inscrits/es a l’atur com a DONO
(demandants d’ocupació no ocupats/ades),
tenir entre 18 i 29 anys, titulació d’ESO i/o
Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mig.
Altres requisits:
- Nivell d'anglès B2 (First)
- Bon nivell d'ofimàtica.
Tasques a realitzar:
- Atenció telefònica i/o assistència remota
als clients.
- Manteniment de la base de dades.
- Manteniment bàsic del servei i sistemes
existents i detecció de noves necessitats.
- Manteniment del magatzem d'objectes
dels sistemes.
- Clara orientació al client/a.
S’ofereix:
6 mesos de contractació, formació
obligatòria entre 90 i 150 hores amb
expedició de certificat.
Les persones interessades poden enviar
currículum a:
serveilocalocupacio@santperederibes.cat
Caduca: 20/05/2018
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ATENCIÓ AL CLIENT I VENDA PER
BOTIGA DE TELEFONIA DE LES
ROQUETES
Oferta del Programa Fem Ocupació per a
Joves de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes:
Botiga de Telefonia a Sant Pere de Ribes
cerca personal d’atenció al client i venta.
Requisits indispensables:
Estar inscrits a l’atur com a DONO
(demandants d’ocupació no ocupats), tenir
entre 18 i 29 anys, titulació d’ESO i/o
Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mig.
Altres requisits:
Habilitats comercials i bon tracte amb el
client.
Persona versàtil amb coneixement dels
productes de telefonia i tic.
Tasques a realitzar:
Promoció de productes mòbils i atenció als
clients.
Reparació de tabletes, mòbils i altres
aparells tecnològics.
Registre d'incidències.
Elaboració de Factures.
Recepció de mercaderia (comprovar
albarans, etc)
S’ofereix:
6 mesos de contractació, formació
obligatòria entre 90 i 150 hores amb
expedició de certificat.
Les persones interessades poden enviar
currículum a:
serveilocalocupacio@santperederibes.cat
Caduca: 20/05/2018
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CAMBRER/A DE PISOS
Hotel Palou - Sant Pere de Ribes
Neteja d'habitacions. Es requereix
experiència. Preferentment que hagi
treballat de cambrer/a de pisos en hotels o
residències. Horari de 11:00 a 14:oo hores.
Persones interessades podeu enviar un CV
a la web:
http://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-santpere-de-ribes/camarero-a-de-pisosof81984/?utm_source=Indeed&utm_mediu
m=Referral&utm_campaign=turijobs_es
Caduca: 20/05/2018

AJUDANT CUINA (CAMBRA
FREDA)
Dolce Hotels - Sitges, Barcelona província
Requisits:
Coneixement de l'oferta gastronòmica que
s'ofereix a l'hotel.
Experiència i certificació en gestió de
programes d'APPCC.
Experiència prèvia en posició similar.
Persones interessades podeu enviar un CV
a la web:
http://www.dolcehotels.es/jobs/?id=98936
Caduca: 20/05/2018

