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TREBALLA A UN ROOM ESCAPE
Busquem persones que hagin jugat a jocs de fuita en viu
perquè controlin les nostres sales i ajudin als grups a viure
una experiència única.
És un lloc en el sector d'oci, per la qual cosa es treballa
especialment en caps de setmana i festius, encara que també
algun altre dia a la setmana.
Es requereix capacitat d'atenció als detalls durant el joc, que
siguin responsables i puntuals.
Funcions:
- Rebre i donar el briefing als jugadors abans de l'experiència.
- Dinamitzar el joc i tenir capacitat de donar les pistes
correctes al moment oportú.
- Donar explicacions finals del joc.
- Atenció telefònica i personal dels clients.
- Resoldre incidències relacionades amb el desenvolupament
de l'activitat.
- Donar suport com Community Manager.
- Ordenar i netejar la sala de joc i àrees comunes
Requisits:
- Domini de xarxes socials i programes d'ofimàtica.
- Nivell d'anglès per rebre grups que no parlin català/castellà.
- Disponibilitat per treballar caps de setmana i festius
(imprescindible).
- Obligatori coneixement del sector Escape Room (com a
jugador/a).
- Valorable aportar experiència prèvia en atenció al client
Oferim:
-Incorporació en empresa jove, dinàmica i nova.
-Bon ambient de treball.
-Jornada d'unes 20 hores setmanals (amb possibles extres)
-Flexibilitat horària
Persones interessades enviar CV a info@scaparium.com
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AUXILIAR DE PROFESSOR/A DE
MATEMÀTIQUES I CIÈNCIES/
ANGLÈS I LLENGÜES
Centres d'estudi a Les Roquetes i Vilanova
i la Geltrú té vacants a cobrir.
- Setembre (tardes i possibilitat d'algun
matí).
Requisits:
- Imprescindible estudis de Batxillerat
finalitzats.
Persones interessades enviar CV
a: cese.central@gmail.com

Caduca:25/07/2017

CAMBRERS A SITGES
Restaurant a Sitges busca cambrers:
- Per la temporada d'estiu o tot l'any
- A jornada sencera (també caps de
setmana)
- Incorporació immediata
Persones interessades enviar CV
a elpousitges@gmail.com

Caduca:24/07/2017
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AJUDANT DE PROFESSORA
Centre d’estudis de Cubelles busca noia
per ajudant de professora a Cubelles,
imprescindible residir a Cubelles.
Ideal per a estudiants: formació a càrrec
de l’empresa, contracte segons
conveni+seguretat social, feina per tot
l’any.
Interessades enviar currículum
a: cestudis.xoriguer@gmail.com

Caduca:24/07/2017

