Rasa del Miquelet, 16
08800 Vilanova i la Geltrú

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

TALLERISTA DE MEMÒRIA
Fundació Pere Tarrés (Ofertes de feina per
Talleristes) - Vilafranca del Penedès.
Requisits:
-Coneixements i experiència en memòria.
-Disponibilitat per treballar en l'horari i lloc
indicats.
-Experiència impartint tallers.
Tasques:
Tallers adreçats a gent gran.
Horaris: del 15/02 fins a 22/03, tots els
dimarts de 10:30 a 11:30h i dijous de 16:00
a 17:00h.
Persones interessades podeu inscriure’s a
la web:
https://www.indeed.es/viewjob?jk=e67324a
593f77026&l=Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA
%2C+Barcelona&tk=1c6cl1ldl148r4tb&from
=web
Caduca: 30/02/2018
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REPOSADOR/A
Casa Ametller precisa incorporar persones
entusiastes, dinàmiques, motivades i amb
afany de superació per incorporar el teu
equip amb funcions de Caixers/es Reposadors/es i Mossos/es de botiga.
S’ofereix:
- Incorporació en una empresa en expansió.
-Contracte Indefinit
-Jornada de 27h setmanals de dilluns a
dissabte
-Horari: De dilluns a dijous de 7:00 a 10:00,
divendres de 9:00 a 14:00 i de 17:30 a
21:30 i dissabte de 9:00 a 15:00
-Salari: 787 € bruts mensuals en 12 pagues
+ incentius
-Ubicació: Olèrdola
Funcions:
-Organització i emmagatzematge del
gènere
-Reposició del producte en botiga
-Manteniment de l'ordre i la neteja
-Atenció als clients
-Cobrament en caixa
Requisits:
-Experiència i vocació cap al client
-Valorable haver treballat en comerços
d'alimentació o restauració
-Imprescindible bon domini del català i
castellà
-Persona dinàmica, flexible, polivalent i
resolutiva
Persones interessades podeu inscriure’s a
la web:
https://ametllerorigen.epreselec.com/Ofertas
/Ofertas.aspx?Id_Oferta=1977969
Caduca: 30/02/2018
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CARRETONER/A, MOSSO/A DE
MAGATZEM
Precisem incorporar un carretoner per al
nostre magatzem situat a Vilafranca del
Penedès. INTERMODAL S.L.
S’ofereix:
Jornada completa
Requisits:
Posseir carnet carretó frontal i retràctil.
Nivell informàtica bàsic, amb experiència en
Outlook.
Experiència mínima demostrable 2 anys
com a carretoner.
Persones interessades podeu inscriure’s a
la web:
https://www.indeed.es/cmp/TRANSPAIS/job
s/Carretillero-43577367d720b29f
Caduca: 30/02/2018
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TÈCNIC/A INFORMÀTICA
Empresa A.D.Q.A de Vilanova i la Geltrú
necessita un/a tècnic/a informàtica
S’ofereix:
-Jornada completa
Requisits:
-Títol de grau mig o superior en Electrònica
o Informàtica
-Experiència laboral demostrable
-Disponibilitat per a viatjar si és necessari
-Carnet tipus B
-Disposar de coneixements bàsics en:
Programes d’oficina (Office) a nivell usuari
Windows Server (2003-2014) i
Microinformàtica
Xarxes de dades de coure i Fibra òptica,
cablejat estructurat
TCP/IP
Sistemes de Vídeo Vigilància IP i anàlegs
Virtualització de Servidors VMWare i
emmagatzemament
Networking a nivell Capa2 / Capa7
Tasques:
-Tracte amb el client i anàlisi de necessitats
del mateix
-Manteniment de servidors (Virtualitzats i
físics), microinformàtica, sistemes de vídeo
vigilància, sistemes de Veu sobre IP,
centraletes IP, emmagatzematge, etc.
-Instal·lació i manteniment de xarxes de
dades en cablejat estructurat i petites
instal·lacions relacionades
- Manteniment de la nostra xarxa de dades
en servei i Networking
Si creus que compleixes amb el perfil, i
t’interessa la feina, envia’ns el teu
currículum a cv@adqa.com
Caduca: 30/02/2018
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AUXILIAR DE PROFESSOR/A
Centre d'Estudis Santa Eulàlia a Roquetes i
Vilanova busquen auxiliar de professor/a
per donar classes de reforç a nivell de
primària i ESO.
Requisits:
-Tenir experiència en la formació mínim de
3 mesos
- Haver cursat el Batxillerat.
Horari:
1a vacant - De dilluns a dijous del 5 de Març
a meitat d'abril. La resta del curs dilluns i
dimecres, amb possibilitat d'ampliació
horària.
2a vacant - dilluns i dimecres de Març.
Centres d'estudi a Les Roquetes i Vilanova i
la Geltrú.
Enviar currículum a:
cese.central@gmail.com
Caduca: 30/02/2018
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PROMOTOR/A DEGUSTACIONS
XOCOLATES
CPM Expertus 27 valoracions - Vilanova i la
Geltrú, Barcelona
S’ofereix:
-Contracte d’obra i servei 11 h.
-Dates d’acció 16 i 17 febrer de 2018
-Divendres de 17h a 21h i Dissabte 11h a
14h /17h a 21h
Tasques:
-Assessorar compradors interessats sobre
el producte.
-Donar a degustar el producte i
suggeriments realitzats als compradors
-Alertar sobre problemes d’estoc
-Estratègies de promoció i impuls de vendes
-Mantenir en bon estat i ubicació
privilegiada els espais i exhibidors
negociats.
Requisits:
-Experiència prèvia treballant de cara al
públic.
-Disponibilitat segons la jornada detallada.
Persones interessades podeu inscriure’s a
la web:
https://www.indeed.es/viewjob?jk=efa27398
1b16901d&l=Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA
%2C+Barcelona&tk=1c6a46al816pt0mv&fro
m=web
Caduca: 15/02/2018
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DEPENDENT/A SABATERIA
Es necessita dependent/a amb experiència
en sabateries.
Persones interessades deixar el CV a
Calzados Lares, Avinguda de Francesc
Macià, 14, 08800 Vilanova i la Geltrú, o
enviar el CV
a yessika@calzadoslares.com
Caduca: 27/02/2018

