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XARCUTER/A A VILANOVA
Per obertura d'un nou establiment de venda
d'embotits i pernils.
Imprescindible experiència en tallar
pernils.
Persones interessades contactar amb
Moniberic Vilanova al 674 673 349.
Caduca: 30/11/2017

AJUDANT DE PROFESSORA A
CUBELLES
Centre d'Estudis March busca una noia per
ajudant de professora a Cubelles. Ideal per
a estudiants.
S'ofereix:
- Formació a càrrec de l'empresa
- Contracte segons conveni
- Feina per a tot l'any.
Persones interessades enviar CV
a cestudis.march@gmail.com
Caduca: 30/11/2017
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INFORMÀTIC/A
Empresa distribuïdora en alimentació busca un/a informàtic/a per mitja
jornada, amb la possibilitat de conveni de pràctiques.
ESTUDIS MÍNIMS (o que estigui cursant-los)
Carrera Universitària:
• Enginyeria Informàtica
Cicle formatius de Grau Superior/Mitjà:
• Administració de sistemes informàtics en xarxa
• Desenvolupament d'aplicacions multi-plataforma
• Desenvolupament d'aplicacions web
• Sistemes de telecomunicacions i informàtics
TASQUES A DESENVOLUPAR
• Instal•lació d’impressores al servidor d’impressió i equips locals i
solucionar els problemes dels usuaris.
• Realitzar un inventari del material informàtic i registra-ho en una base de
dades.
• Gestionar comptes de correu electrònic, configurar-lo a equips i
dispositius mòbils, solucionar problemes de les bústies dels usuaris.
• Configuració d’equips informàtics instal•lant el sistema operatiu, instal•lar
programari i resoldre els errors tant de hardware com de software.
• Gestió de usuaris al domini de l’empresa, arreglar perfils d’usuari en cas
d’errors, administració d’usuaris d'intranet i gestió d'accessos.
• Gestionar servidors virtuals amb entorn VMWare, creació i manteniment
de maquines virtuals.
• Administració de xarxa, grimpar i substituir cables de xarxa, detecció de
problemes de xarxa.
ES VALORARÀ
• L'experiència amb entorns de bases de dades SQL SERVER i ACCESS,
administració de bases de dades i creació de sentències SQL.
• Experiència amb algun d’aquests llenguatges de programació: VB.NET,
VB, ASPX, HTML, CSS, JAVASCRIPT i JQUERY.
Busquem una persona amb iniciativa, responsable, sèria i compromesa
amb el treball. Preferiblement que sigui per la zona d’Alt i Baix Penedès,
Garraf i voltants.
Horari: mitja jornada (matins) de dilluns a divendres.
Disponibilitat d’incorporació immediata.
Persones interessades enviar CV a informatica@alvilardan.es
Caduca: 29/11/2017
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PERSONAL D'ACTIVITATS DE
LLEURE
SENSACIÓN ACTIVA S.L. busca per les
seves activitats personal:
-Directors/es de lleure.
-Monitors/es de lleure.
-Monitors/es esportius.
-Monitors/es de menjador.
-Monitors/es de manualitats.
Si tens un perfil polivalent, ets una persona
dinàmica, compromesa amb el que fas i
t'agrada treballar amb nens/es ...
Envia'ns el teu CV
a rrhh@sensacionactiva.com
Caduca: 28/11/2017

PERSONAL DE NETEJA A
VILANOVA
Empresa de neteja de Vilanova i la Geltrú
busca persones per a suplències i feines
puntuals i/ esporàdiques.
Persones interessades enviar CV
a info@abrillantadosxgm.com
Caduca: 28/11/2017
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DEPENDENT/A A VILANOVA
Per a botiga de noves tecnologies i
complements de mòbils. Busquen persones
que els hi agradi la moda i les noves
tecnologies.
Persones interessades enviar CV
a anunciodep@gmail.com
Caduca: 28/11/2017

VENEDORS/ES A VILANOVA
Per a botiga de complements i detalls.
Persones interessades lliurar CV a Clarie's.
Av. de Francesc Macià, 7 de Vilanova i la
Geltrú.
Caduca: 28/11/2017

VENEDOR/A A VILANOVA
Per a botiga de parament de la llar.
Requisits:
- Indispensable experiència en el sector
S'ofereix:
- Jornada completa (de dilluns a dissabte)
Persones interessades enviar CV
a vilanova@montseinteriors.com

Caduca: 28/11/2017
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AGENT DE VIATGES A VILANOVA
Agència de viatges cerca Agent de viatges
per oficina a Vilanova.
Persones interessades lliurar CV a: B the
travel Brand. Av. Francesc Macià , 41, de
Vilanova i la Geltrú.
Caduca: 28/11/2017

