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DEPENDENT/A PER A BOTIGA
Botiga de dietètica necessita dependent/a.
Incorporació immediata.
Persones interessades lliurar directament
el CV a la botiga El Recó, Av. Francesc
Macià, núm. 59, de Vilanova i la Geltrú.
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TÈCNICS DE CONTROL EN PROCESSOS DE PRODUCCIÓ
DE METALLS
Tasques a desenvolupar:
Planificació, creació i seguiment de les comandes de fabricació basades en els clients i en
funció dels targets de la planta. Ajust de comandes i creació de llistats oficials setmanals de
planificació.Ajustar comandes d'estampació diàries segons matèria prima rebuda. Seguiment
de les ordres de fabricació amb data fi. Planificació, creació i seguiment try out setmanals,
prototipus/series, materials cancel·lats, comandes d'empaquetats. Creació i manteniment de
l'indicador del compliment de producció. Valoracions econòmiques. Participació en la millora
contínua, formacions, auditories i reunions.
Capacitats requerides:
Habilitats de comunicació, orientació a l'assoliment i a la millora contínua, capacitat de treball
en equip, presa de decisions, iniciativa/anticipació, adaptació al canvi, compromís amb
l'empresa. Coneixements demostrables de SAP. Coneixements bàsics ISO/TS 16949, ISO
14001, OHSAS 18001. Es valorarà la formació en embalatges del sector de l'automoció.
Requisits
Requisits obligatoris
·
·
·
·
·
·
·
·

Experiència en l'ocupació - 60 mesos
Vehicle propi
Nivell acadèmic: Cicle formatiu grau superior
Titulació: Cicle formatiu grau superior - Comerç i Màrqueting - Gestió del transport
Permís de conduir tipus B
Català. Nivell Experimentat C1
Castellà. Nivell Experimentat C1
Anglès. Nivell Independent B2

Altres dades
Llocs a cobrir: 1
Atenció al públic: Sí
Jornada 1: Indiferent de dilluns a divendres
Jornada 2: Només jornada partida
Tipus de contracte: Indefinit: ordinari
Durada del contracte: Indefinit
Horari: Dill-dij: 8 a 13h i de 14 a 17:30h / div: 8 a 14h
Data incorporació: 01/08/2017
Les persones interessades poden inscriure’s a través de www.diba.cat/slo o per més
informació slomonjos@diba.cat
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DEPENDENTA BOTIGA DE ROBA
Botiga de roba multimarca a Manresa i
Vilanova i la Geltrú busca dependenta
amb experiència.
Persones interessades lliurar el CV a la
botiga OMM'O al carrer Caputxins de
Vilanova o enviar-ho
a ommomanresa@gmail.com

Caduca:19/07/2017

VENEDOR/A ROBA PER A LA
LLAR
Botiga tèxtil dedicada a la roba per a la llar
selecciona a un/a venedor/a a jornada
completa (de dilluns a dissabte) i que
tingui experiència en el sector.
Abstenir-se si no es compleixen tots els
requisits.
Persones interessades lliurar el CV amb
fotografia actual a la botiga Carrer dels
Caputxins, 29, de Vilanova i la Geltrú o bé
enviar-lo per email
a vilanova@montseinteriors.com

Caduca:19/07/2017
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COMERCIAL VENDA D'ASSEGURANCES
Empresa d'assegurances busca comercial de
venda d'assegurances.
Perfil:
- Edat entre 25 i 57 anys
- Estudis: prova d'accés per a majors de 25 anys,
BUP, COU, Batxillerat, Títol de Tècnic Especialista
(FP2), Títol de CFGS.
- Experiència comercial demostrada a altres
sectors o productes (no és necessari haver treballat
al sector de les assegurances anteriorment).
- Persona responsable, autònoma, amb actitud
optimista, amb esperit de superació i ganes de
treballes.
- Resident a la comarca del Garraf o Penedès.
- Vehicle propi
S'ofereix:
- Pla de carrera tutelat d'una companyia amb més
de 150 anys d'història.
- Horari flexible.
- Retribució competititva amb clares perspectives
de creixement: 1200 - 2200 euros bruts/mes.
Persones interessades enviar CV a
marta.vazquez@catalanaoccidente.com indicant
a l'assumpte la referència: CV PEAP

Caduca:19/07/2017

