Rasa del Miquelet, 16
08800 Vilanova i la Geltrú

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

TÈCNIC/A DE PROSPECCIÓ I
INTERMEDIACIÓ LABORAL A VILANOVA
La Fundació Formació i Treball Garraf precisa un/a tècnic/a de
prospecció i intermediació laboral a Vilanova i la Geltrú.
Tasques:
- Acollir i orientar beneficiaris que arriben a l'entitat
- Prospecció empresarial
- Recerca, coordinació i seguiment de les pràctiques no laborals de
les formacions que es realitzen a l'entitat
- Intermediació laboral
- Coordinació amb entitats del territori
- Orientació laboral, suport en la recerca de feina i seguiment de les
insercions dels beneficiaris de l'entitat
- Suport en altres tasques que es realitzen a l'entitat.
Requisits:
- Persona amb formació en àmbit social (integració social, educació,
treball social o similars) o formació superior, vinculació i sensibilitat
amb l'àmbit social per treballar amb persones amb risc o situació
d'exclusió.
- Persona amb iniciativa, organitzada, polivalent, bones habilitats de
comunicació tan per adreçar-se a les persones ateses com a
empreses.
- Carnet B1 i vehicle propi
- Català i castellà parlat i escrit correctament
Condicions:
Obra i servei fins el 31 de desembre de 2017, amb possibilitat de
continuïtat llarga durada els anys següents.
40h setmanals de dilluns a divendres. Horari i sou a concretar.

Persones interessades enviar CV
a alicia.garraf@formacioitreball.org

Caduca:30/06/2017
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ESTETICISTA A VILANOVA
Es busca una esteticista autònoma amb
experiència per a perruqueria a Vilanova i
la Geltrú.
Persones interessades lliurar CV a Tras
Tras estilistes, Av. Cubelles 25 Local 1,
08800 Vilanova i la Geltrú.

Caduca:29/06/2017

ESTETICISTA A SITGES
Saló de bellesa a Sitges precisa esteticista
per substitució urgent.
Requisits:
- Titulació d'Estètica
- Es valoraran coneixements de
perruqueria
S'ofereix:
- Contracte de substitució per baixa durant
9 mesos aprox.
- 40 hores setmanals, de dilluns a
dissabte.
Persones interessades enviar CV
a imperfect.salon@gmail.com

Caduca:28/06/2017
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FORNER
Forn de pa busca forner.
Persones interessades enviar el CV
a cristobal.garcia@pansgranier.com

Caduca:27/06/2017

VENEDOR/A
Botiga de roba per a la llar busca una
persona per a treballar a jornada
completa, de dilluns a dissabte.
Es requereix experiència en el sector,
abstenir-se si no es compleixen els
requisits.
Persones interessades deixar el CV amb
fotografia actual a la botiga o bé enviar-ho
per email
a vilanova@montseinteriors.com

Caduca:26/06/2017

