Lloc: Manlleu

PROFESSOR/A ANGLES CONVERSA

Requisits:
Imprescindible alt nivell anglès
Persona anglesa o que parli angles fluid
Experiència donant classes
Llengua anglesa materna o nivell alt
Residencia a Manlleu o rodalies
Funcions:
Classe particulars
S’ofereix:
Sou per hora. 15€ per hora
Horari de dimarts de 15.30 a 16.30
Contacte:
Interessats/des envieu un correu a carta vicsalut@gmail.com
Caduca: 04/11/2014

50 PLACES DE MONITOR DE LLEURE PER AL SALÓ DE LA
INFÀNCIA CAMPI QUI JUGUI
Lloc: Ajuntament de Manresa
Termini de presentació de sol·licituds: 04/11/2014
Sistema de selecció: Concurs
Tipus de personal: Sense especificar a l'anunci
Grup de titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o
cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Matèries: Dinamització (social, cultural, juvenil...)
Observacions: Contracte temporal
Web de l'ens
convocant: https://www.ajmanresa.cat/php/oposicions/index.php?op=llistat&tema=TEM
Bases de la convocatòria:
https://www.ajmanresa.cat/php/oposicions/mostrarDocument.php?dc=2014000063
Caduca: 05/11/2014

Lloc: Vic

PERSONAL DE REPOSICIÓ

Requisits:
Persones amb excel·lent atenció al públic, amb bona presència, responsables, dinàmiques i amb
ganes de treballar.
Es valorarà experiència anterior en atenció al client
Funcions:
Càrrega/descàrrega de gènere dels camions, de l'organització del magatzem, de la col·locació
de gènere en estanteries, així com de l'atenció personal dels nostres clients i clientes.
S’ofereix:
Tipus de contracte: Indefinit
Horari: 15 hores setmanals repartides entre divendres i dissabte.
Salari: 342,34€ bruts mensuals (per 14 pagues).
Contacte: Interessats/des apunteu-vos a l’oferta Aquí
Caduca: 04/11/2014

PERSONAL DE REPOSICIÓ 24H TORN DE TARDA
Lloc: Vic
Requisits:
Persones amb una excel·lent atenció al públic, amb bona presència, responsables, dinàmiques i
amb ganes de treballar.
Experiència requerida: Es valorarà experiència anterior en atenció al client.
Funcions:
Càrrega/descàrrega de gènere dels camions, de l'organització del magatzem, de la col·locació
de gènere en estanteries, així com de l'atenció personal dels nostres clients i clientes.
S’ofereix:
Tipus de contracte: Indefinit
Horari: 24 hores setmanals en torn intensiu de tarda de dilluns a dissabte.
Salari: 547,74€ bruts mensuals (per 14 pagues).
Contacte: Interessats/des apunteu-vos a l’oferta Aquí
Caduca: 04/11/2014

Lloc: Vic

PROMOTORA , RELACIONS PUBLIQUES

Requisits:
Imprescindible disposar de vehicle per desplaçaments.
Funcions:
Donar a conèixer el restaurant.
S’ofereix:
Contracte parcial matí de dilluns a divendres , amb alta al la Seguretat social.
Contacte: Interessats/des apunteu-vos a l’oferta Aquí
Caduca: 04/11/2014

PSICÒLEG/OGA USAP
Lloc: Vic
Tac - Osona CET
Requisits:
Llicenciatura en psicologia
Experiència en selecció de personal i/o inserció laboral.
Carnet de conduir i cotxe propi.
Funcions:
Donar suport als processos d'inserció laboral de les persones treballadores amb discapacitat
intel·lectual i al manteniment de la feina, així com portar a terme les actuacions i suports
necessaris per millorar continuadament el seu ajustament personal i social.
S’ofereix:
Horari de dilluns a divendres de 8:30 a 18:00h (amb descans per dinar)
Sou segons conveni
Temporal. Suplència maternitat. 3 mesos aproximadament
Contacte: Interessats/des envieu amb el vostre currículum a seleccio@santtomas.cat
Caduca: 04/11/2014

Lloc: Comarca d’Osona

MECÀNIC DE CAMIONS

S’ofereix:
Jornada completa més serveis complementaris
Contacte: Interessats/des envieu un correu a josroda68@hotmail.com
Caduca: 06/11/2014

Lloc: Vic

CUINER/A
AJUDANT/A DE CUINA

Requisits:
Experiència en el sector
Edat entre 25 i 35 anys
Català i castellà parlat i entès
Contacte:
Interessats/des envieu el vostre currículum a caljoandevic@gmail.com
Caduca: 06/11/2014

Lloc: Vic, Proquimia

ASSISTANT DE MARKETING

Requisits:
Estudis universitaris i formació específica en Màrqueting. Es valorarà positivament estudis de
postgrau o màster en màrqueting i formació relacionada amb Màrqueting Digital
Capacitat de comunicació, iniciativa, innovació, creativitat i que li agradi el treball en equip.
persona Multitasking, planificada i amb gran organització. Orientada al client i gestió de recursos.
Es requereix un nivell alt de redacció i estil
Bon nivell d’anglès.
Es valorarà experiència en lloc de treball similar
Funcions:
Assistant de marketing amb funcions de Community Manager
-Donar suport i executar certes accions del pla de màrqueting
-Analitzar i interpretar estudis de mercat quantitatius i qualitatius
-Coordinar la seva activitat amb altres departament de l’empresa
-Gestionar, analitzar, monitoritzar i optimitzar tota la presència online de l’empresa.
Contacte: Interessats/des apunteu-vos a l’oferta Aquí
Caduca: 06/11/2014

Lloc: La Molina

INSTRUCTORS D’ESQUÍ

Llocs ofertats: 8 places de TD1/TD2 o Inefc
Requisits:
Experiència donant classes d'esquí per a la nova temporada d'esquí i snowboard.
Es valorarà dominar l'anglès o el francès.
Funcions:
- Jornada laboral reduïda.
- Salari segons la titulació.
- Forfait pagat per l'empresa.
- Descomptes en empreses del Grup.
- Material proveït per l'empresa
Contacte: Interessats/des envieu un currículum a rrhh@grupoelements.com
Caduca: 06/11/2014

Lloc: Manlleu

CREADOR/A DE PÁGINES WEB

Funcions:
Impartir classes de dreamweaver
Contacte: Interessats/des apunteu-vos aquí
Caduca: 06/11/2014

ASSESSOR/A COMERCIAL
Lloc: Comarca d’Osona
Empresa d'assegurances
Requisits:
Carnet de conduir i vehicle propi
Residència a Vic o rodalies
S’ofereix:
S'ofereix sou fix més comissions
Contacte: Interessats/des envieu un currículum a santibellver@generalimediadores.es
Caduca: 06/11/2014

TÈCNIC/A DE QUALITÀ
Lloc: Masies de Voltregà
Requisits:
Formació en Ciència i Tecnologia dels Aliments i/o Nutrició Humana i Dietètica, amb ganes
d'assumir nous projectes i créixer professionalment
Es valorarà experiència anterior en llocs de treball similars.
Idiomes: català nivell alt imprescindible, castellà nivell alt imprescindible
Carnet de conduir
Funcions:
-Gestió de l'etiquetatge de productes alimentaris i no alimentaris.
-Gestió de les reclamacions de productes alimentaris.
- Vetllar per la correcta aplicació dels canvis normatius a nivell de productes.
- Vetllar el compliment de les normatives i els protocols en els establiments (normatives, bones
practiques en les seccions, APPCC, etiquetatge i retolació d’aliments).
S’ofereix:
Tipus de contracte: Indefinit
Horari: Jornada completa de dilluns a divendres.
Salari: Negociable segons vàlua de la persona candidata.
Contacte:
Interessats/des apunteu-vos aquí
Caduca: 06/11/2014

