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250 PERSONES PER A BOTIGUES
CASA AMETLLER
Casa Ametller és una empresa en expansió
del sector alimentari que porta la gestió
integral del procés de producció i
comercialització dels seus productes.
BUSCA 250 PERSONES per formar part
del seu equip de botigues.
-Personal de botiga: Atenció al client, venta,
reposició i magatzem
-Personal de xarcuteria i carnisseria amb
experiència en mostrador, tall i productes
elaborats
-Personal de restauració: Cambrers,
ajudants de cuina i cuiners.
QUÈ S'OFEREIX?
-Contracte indefinit des del primer dia
-Jornada completa o parcial
-Horaris rotatius intensius
-Retribució fixa i programa d'incentius
-Formació a càrrec de l'empresa
-Pla de carrera intern
-Programa a mida per a estudiants
INSCRIU-TE ABANS DEL 14/11 PER
ALGUNA DE LES TOUR
D'ENTREVISTES:
VILAFRANCA- 23 de Novembre
BARCELONA - 21 de Novembre
TARRAGONA- 22 de Novembre
MANRESA- 28 de Novembre
SABADELL- 29 de Novembre
MATARÓ- 30 de Novembre
Apunta’t en aquesta web:
https://ametllerorigen.cat/ca/treballaamb-nosaltres/ofertes
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PEIXATER/A A VILANOVA
A Condis Supermercats precisen incorporar,
per a supermercat ubicat a VILANOVA I LA
GELTRÚ una persona per a la secció de
Peixateria per a realitzar les 40h setmanals.
Busquen persona dinàmica, amb bona
presència i actitud positiva. Que conegui les
tècniques de tall, recomanar i assessorar
als clients sobre l’assortiment de la secció,
muntar i desmuntar la parada, controlar les
minves, mantenir i promocionar la secció.
Requisits:
- Experiència imprescindible, mínim d’un
any a la Secció de Peixateria o negoci
especialitzat.
- Idiomes: Imprescindible nivell alt de Català
i Castellà.
- Domicili proper al centre de treball o
disponibilitat de transport.
- Disponibilitat per poder fer jornada de 40h
setmanals.
S'ofereix:
- Jornada de 40h disponibilitat per poder fer
de tardes.
- Incorporació immediata.
- Formació interna i possibilitats de fer
carrera a Condis.
- Incorporació en una empresa sòlida i amb
projecció de futur.
- Beneficis socials per ser treballador/a de
Condis: 7% de descompte en les teves
compres per a tu i per a un dels teus
familiars.
Persones interessades inscriure's a la web
de treballar a Condis:
https://careers.talentclue.com/ca/node/21
111354/4590/modal
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