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www.oficinajove.cat/garraf

ADMINISTRATIU/VA DEPARTAMENT
DE COMPRES
Tasques:
Registrar, preparar, ordenar, classificar i arxivar
informació. Recerca de proveïdors, reclamacions,
gestió de tenders i control dels documents RFQ
per tal de detallar i conèixer les capacitats dels
proveïdors basades en URS pròpies. Aprovació
de nous proveïdors. Gestió de comandes i
seguiment d'aquestes, recolzament en el
desenvolupament de nous productes de la
companyia. Elaboració del KPI i fer un pla
d'acció. Domini de SAP i donar servei a altres
departaments si es requereix
Capacitats:
Treball en equip, conèixer els objectius del seu
departament, autonomia i proactivitat, saber
delegar tasques. Organització pròpia,
responsablitat, adaptabilitat, disposició a
l'aprenentatge, orientació a les persones i al
client. Compromès envers a la feina i als
objectius establerts.
Les persones interessades poden enviar el CV al
Servei local d'ocupació de Santa Margarida i els
Monjos slomonjos@smmonjos.cat
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CAMBRER/A GRANJA
AMB SERVEI DE TAULA
Es busca un/a cambrer/a per treballar a una
granja amb servei de taula.
Jornada: de dilluns a dissabte, 40 hores,
contracte indefinit.
Experiència demostrable en el mateix sector o
restauració.
Contractació vinculada al programa Fem
Ocupació per a Joves.
REQUISITS per entrar en Fem Ocupació per a
Joves: edat entre 18 i 29 anys empadronat al
Garraf; formació ESO, Batxillerat o CFGM (no
estudis superiors) ni cursant cap estudi reglat o
subvencionat pel SOC. Estar en situació d'atur.
Garantia Juvenil.
Interessats/des enviar CV a mclaver@imet.cat
Caduca: 27/10/2018

PERSONAL PER A
CARNISSERIA/XARCUTERIA
Es necessita personal a una
carnisseria/xarcuteria, no és necessària
l'experiència prèvia.
Les persones interessades poden adreçar-se a la
carnisseria/xarcuteria Alimentació Coch, a
l'Avinguda Francesc Macià, 125, de Vilanova i la
Geltrú.
Caduca: 27/10/2018
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TUTORS/ES DE JOC CONSELL
ESPORTIU DEL GARRAF
El Consell Esportiu del Garraf busca joves per
desenvolupar les tasques de Tutor/a de Joc als
JEEC de la comarca del Garraf.
Si tens més de 16 anys i tens coneixement o
experiència en la pràctica del Futbol, Futbol Sala,
Bàsquet, Handbol o Volei t'ofereixen la
possibilitat de formar-te com a Tutor/a de Joc i
col·laborar en les competicions organitzades pel
Consell Esportiu del Garraf.
Més informació a la seva web :
http://cegarraf.cat/index.php/noticies/jornades
-de-formacio-per-a-tutors-es-de-joc-jeec
Caduca: 27/10/2018

ESTILISTA PER A PERRUQUERIA A
SITGES
Perruqueria a Sitges cerca estilista.
Les persones interessades en l'oferta de feina
poden adreçar-se a la perruqueria Raffel Pagés,
al Carrer Jesús, 5, 08870 Sitges.
Tel.: 93 894 94 06
Caduca: 22/10/2018

Rasa del Miquelet, 16
08800 Vilanova i la Geltrú

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

CONTROLADOR/A
Es busca una persona per treballar com a
controlador/a en recintes firals, hotels, etc.
Jornada: de dilluns a diumenge amb 2 dies de
festa setmanal, 40 hores, contracte de 6 mesos.
Català i castellà, es valora dominar altres
idiomes, preferentment anglès. Contractació
vinculada al programa Fem Ocupació per a
Joves.
REQUISITS per entrar en Fem Ocupació per a
Joves: edat entre 18 i 29 anys empadronat al
Garraf; formació ESO, Batxillerat o CFGM (no
estudis superiors) ni cursant cap estudi reglat o
subvencionat pel SOC. Estar en situació d'atur i
inscrit/a a Garantia Juvenil.
Interessats/des enviar CV a mclaver@imet.cat
Caduca: 26/10/2018

CAMBRERS/ES I CUINERS/ERES PER
A CAPS DE SETMANA A SITGES
Restaurant Sports Bars Sitges cerca cambrers/es
i cuiners/es per treballar els caps de setmana.
Les persones interessades en l'oferta poden
enviar el CV a rrhh@matasarnalot.com
Caduca: 22/10/2018
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PERSONAL PER RESTAURANT CAPS
DE SETMANA A SITGES
Restaurant Picnic de Sitges, bar de tapes i chill
out busca personal per treballar els caps de
setmana.
Les persones interessades podeu enviar el CV
a rrhh@matasarnalot.com
Caduca: 22/10/2018

PROFESSOR/A ANGLÈS PER A
CENTRE FORMATIU A EL VENDRELL
Cerquem professorat d'anglès en horari de tardes
per centre situat a El Vendrell.
Requisits:
Nivell mínim d'anglès: B2
Estudis relacionats: filologia, traducció, magisteri,
finalitzats o en els últims cursos
Proximitat zona de treball
Les persones interessades poden registrar-se i
inscriure's a Ocupació Universitat Rovira i
Virgili:
https://treball.urv.cat/empleos/oferta/376514/P
rofessor-a-angl-s-per-centre-formatiu--ElVendrell-.html
Caduca: 22/10/2018
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DINAMITZADORS/ES D'ACTIVITATS
INFORMÀTIQUES AMB GENT GRAN
La Fundació Politècnica de Catalunya cerca dinamitzadors
per a impartir activitats informàtiques dirigides a gent gran
en diferents esplais i casals de Catalunya i Balears.
Continguts dels tallers: Iniciació a les noves tecnologies,
Tràmits en línia, Aplicacions de Google, Xarxes socials,
Aplicacions mòbils, Tractament digital d’imatges,
Presentacions digitals.
Tasques de la persona dinamitzadora:
Impartir sessions formatives.
Realitzar el control d’assistència i enquestes de valoració
de la formació.
Dinamitzar el grup, facilitant la participació dels assistents.
Orientar, assessorar i realitzar el seguiment del procés
d’aprenentatge.
Requisits:
Formació en àrees tècniques (informàtica, enginyeria...) o
en àrees socials (docència, psicologia, pedagogia,
treballador/a social o similar).
Valorable experiència prèvia impartint tallers / activitats
TIC.
Experiència en la utilització d’eines TIC i dinamització de
grups.
Habilitats/Actituds:
Persona amb habilitats per a dinamitzar activitats i
capacitat per a motivar la participació.
Coneixements Informàtics:
Nivell de coneixement avançat de Windows, Internet,
aplicacions mòbils, presentacions, xarxes socials i retoc
fotogràfic.
Contracte temporal a temps parcial.
Jornada Laboral de matí i/o tarda.
Les persones interessades poden trobar més informació a
https://gestiocandidats.fundacioupc.com/
Inscriu-te a la oferta:
https://gestiocandidats.fundacioupc.com/form_formad
or.php
Dades de contacte :
93 515 15 10
tic.gent.gran@fpc.upc.edu

Caduca: 22/10/2018

