2a JORNADA D’OPORTUNITATS LABORALS
OFERTES DE TREBALL

AJUDANT DE CAMBRER
Núm.
Lloc de treball Tasques
015
Sant Feliu de Atenció al client, emplatar.
Guíxols /
Requisits
l’Escala
Català, anglès, francès, castellà i experiència mínima d’un
any.
Condicions
Juliol i agost, jornada sencera.
Núm.
Lloc de treball Tasques
029
Calella de
Cambrer de restaurant/bar, esmorzars.
Palafrugell
Requisits
Bona presència, idiomes (anglès i francès, nivell mig),
experiència en el lloc de treball.
Condicions
De maig a octubre i de juny a setembre.
Núm.
Lloc de treball Tasques
050
Calella de
Saber portar 3 plats per servir, obrir ampolles de vi i cava,
Palafrugell
preparació del servei. Ser actiu, simpàtic, agradable, bona
presència.
Requisits
Experiència en el sector. Parlar i entendre català i castellà,
nocions anglès o francès.
Condicions
Jornada sencera juliol i agost, juliol 1 dia setmanal de
descans.
Núm.
Lloc de treball Tasques
070
Calella de
Preparacions plats fred i calents sota la supervisió del xef.
Palafrugell
Requisits
Català i castellà.
Condicions
15 de juny - 15 setembre jornada completa març, abril,
maig, octubre possibilitat 1/2 jornada.
Núm.
Lloc de treball Tasques
074
Llafranc
Preparar i recollir taules, ajudar amb el servei diari,
carregar neveres.
Requisits
Parlar, entendre i escriure català o espanyol correctament
(quants més idiomes millor), experiència prèvia no
obligatòria però recomanada, ganes de treballar.
Condicions
De juny a octubre, horari partit, cal treballar caps de
setmana, 1 dia de descans setmanal.
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AJUDANT DE CAMBRER
Núm.
Lloc de treball Tasques
084
Calella de
Recollir i netejar taules, emplenar coberts i ajudar al
Palafrugell
cambrer amb el que calgui.
Requisits
No cal molta experiència però bona disposició.
Condicions
D’abril a novembre. Jornada sencera i horari seguit. Caps
de setmana. 1 dia de descans setmanal a negociar.
Núm.
Lloc de treball Tasques
089
Calella de
Portar safates, servei de vi, atenció al client, muntatge i
Palafrugell
desmuntatge de taules.
Requisits
Català i castellà (imprescindible), es valorarà coneixement
d’anglès i francès - experiència mínima d'una temporada.
Condicions
Per temporada d'estiu.
Núm.
Lloc de treball Tasques
056
Palafrugell
Servei diari sota les ordres del cap de sala. Servei de
begudes, aperitius, plats, cafès, etc.
Requisits
Mínim 2 mesos d’experiència en posició similar. Parlar i
entendre el català i castellà perfecte i bàsic d’anglès i
francès.
Condicions
De juny a octubre, horaris segons diferents períodes.
Possibilitat de continuïtat a l’empresa.
Núm.
Lloc de treball Tasques
039
Palafrugell
Recollir gots i rentar, i subministre de barres.
Requisits
Parlar i entendre català i castellà.
Condicions
Eventual de juny a octubre, torn de nits.

AJUDANT DE CUINA
Núm.
Lloc de treball
010B
Calella de
Palafrugell

Tasques
Preparació d'amanides i altres plats freds senzills sota les
ordres del xef.
Requisits
2 anys d’experiència.
Condicions
D’abril a octubre, jornada sencera, horari partit. Cal
treballar caps de setmana. Un dia setmanal de descans.
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AJUDANT DE CUINA
Núm.
Lloc de treball
017
Calella de
Palafrugell

Núm.
025

Lloc de treball
Platja d’Aro

Núm.
037

Lloc de treball
Palafrugell

Núm.
046

Lloc de treball
Llafranc

Núm.
048

Lloc de treball
Calella de
Palafrugell

Núm.
052

Lloc de treball
Platja de Pals

Tasques
“Mise en place”, preparació de les elaboracions requerides,
menjar del personal.
Requisits
Parlar català i castellà, ser de la zona i tenir transport per
arribar a Cap Roig.
Condicions
Festival de Cap Roig, tots els dies de concert, horari de
tarda nit.
Tasques
Preparacions i tallar embotit.
Requisits
1 any mínim d’experiència en el sector. Proximitat a la
feina. Parlar castellà perfecte.
Condicions
Contracte per 10 mesos. Horari partit. Hivern 20h, estiu
40h. Juliol 1 dia de festa, al mes d’agost 4 matins.
Tasques
Preparació del menú i altres plats de la carta sota les
ordres del xef.
Requisits
Mínim 4 mesos d'experiència en posició similar, parlar i
entendre el català o l'espanyol.
Condicions
Setmana Santa i els cap de setmana, a partir 15 juny fins
15 de setembre.
Tasques
Les pròpies de la seva posició.
Requisits
Experiència en posició similar, afany de superació, bona
actitud, treball en equip, acostumat a treballar sota pressió.
Condicions
Cal treballar caps de setmana, 1 dia de descans, horari
partit.
Tasques
Preparació de plats freds, postres, plats senzills.
Requisits
Experiència en el sector. Parlar i entendre català i castellà.
Condicions
Jornada sencera juliol i agost, juliol 1 dia setmanal de
descans.
Tasques
Tasques pròpies del “cuarto” fred, i de les partides del peix,
carn i arrossos. Amb capacitat de treballar en equip.
Requisits
Experiència en llocs similars.
Condicions
De juny a setembre, jornada complerta.
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AJUDANT DE CUINA
Núm.
Lloc de treball
061
Platja de Pals

Núm.
069

Lloc de treball
Calella de
Palafrugell

Núm.
071

Lloc de treball
Llafranc

Núm.
077

Lloc de treball
Llafranc

Núm.
081

Lloc de treball
Calella de
Palafrugell

Tasques
Freds senzills i neteja de la cuina.
Requisits
Mínim d'experiència o amb ganes d'aprendre. Entendre
com a mínim el castellà.
Condicions
A parlar (temporada curta).
Tasques
Preparacions plats fred i calents sota la supervisió del xef .
Requisits
Parlar català i castellà.
Condicions
15 de juny - 15 setembre jornada completa. Març, abril,
maig i octubre possibilitat de 1/2 jornada.
Tasques
Preparació d’entrepans freds i calents, amanides i similars.
Requisits
Per 4 o 2 mesos, amb una mica d’experiència, parlar i
entendre el català i el castellà.
Condicions
De juny a setembre, jornada sencera, horari seguit de 8
hores. Un dia setmanal de descans, cal treballar caps de
setmana.
Tasques
Ajudar amb el funcionament diari d’una cuina (netejar peix,
pelar patates, organitzar neveres, preparar per el servei).
Requisits
Coneixements d'hoteleria (menjar, veure,..). Experiència en
una cuina professional. Parlar, entendre i escriure el català
o castellà correctament.
Condicions
De juny a octubre, horari partit, cal treballar caps de
setmana, 1 dia de descans setmanal.
Tasques
Preparació de plats freds i/o calents sota el control del xef.
Requisits
No cal massa experiència però sí ganes d’aprendre.
Condicions
D’abril a novembre. Jornada sencera i horari seguit. Caps
de setmana també. 1 dia de descans setmanal a negociar.
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AJUDANT DE RECEPCIÓ
Núm.
Lloc de treball Tasques
014
Sant Feliu de Atenció, acompanyament al client, assessorament, check
Guíxols i
in/out.
l’Escala
Requisits
Català, anglès, francès i castellà.
Condicions
Juliol i agost, jornada sencera.
Núm.
Lloc de treball Tasques
028
Palafrugell i
Atenció al client, telefònica, facturació, check-in, checkCalella de
out...
Palafrugell
Requisits
Idiomes (anglès i francès, nivell mig), cal experiència en el
sector.
Condicions
Feina tot l'any i fix discontinu, disponibilitat horària matí,
tarda i nit.
Núm.
Lloc de treball Tasques
094
Tamariu
Persona de recepció i responsable de barra.
Requisits
Alguns mesos d’experiència en recepció, persona
responsable.
Condicions
Inicialment recepció (mitja jornada ) fins a finals maig.
Posteriorment complerta fins a finals setembre (un dia de
descans setmanal).

ANIMADOR/A
Núm.
Lloc de treball
022
Llafranc

Núm.
041

Lloc de treball
Diferents
càmpings a la
Costa brava

Tasques
Animació infantil en un càmping.
Requisits
Experiència, nivell mig / alt d’anglès i francès.
Condicions
De Sant Joan al 15 de setembre. Mitja jornada.
Tasques
Activitats esportives, infantils i artístiques.
Requisits
Fluïdesa en una llengua estrangera (anglès o francès),
amabilitat.
Condicions
De Sant Joan al 31 d’agost.
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AUXILIAR DE FARMÀCIA
Núm.
Lloc de treball Tasques
004
Llafranc
Les pròpies d'auxiliar de farmàcia. Recepció comandes i
atenció al públic.
Requisits
Imprescindible anglès fluid, es valorarà experiència.
Condicions
Feina tot l'any. Cal treballar caps de setmana i ponts.
Salari per sobre la mitjana.

CAMBRER/A
Núm.
Lloc de treball
012
Calella de
Palafrugell

Núm.
016

Lloc de treball
Calella de
Palafrugell

Núm.
024

Lloc de treball
Platja d’Aro

Núm.
034

Lloc de treball
Tamariu

Tasques
Preparar el servei i executar el servei de migdia i nit.
Requisits
2 anys experiència.
Condicions
D’abril a setembre, jornada completa, 1 dia de festa a la
setmana.
Tasques
Servei al client, manteniment i ordre de l'espai.
Requisits
Parlar català i castellà, ser de la zona i tenir transport per
arribar a Cap Roig.
Condicions
Festival de Cap Roig, tots els dies de concert, horari de
tarda nit.
Tasques
Portar 1 rang de 6 taules.
Requisits
Portar safata. Anglès o francès parlat. Mínim 1 any
d’experiència en el sector. Proximitat a la feina.
Condicions
Feina per 10 mesos. Horari partit. Hivern 20h, cap de
setmana. Estiu 40h. Juliol 1 dia de festa, agost 4 matins.
Tasques
Servir taules, prendre comandes i atendre al client al servei
de menjar.
Requisits
Tenir mínim un any d'experiència, dominar llengües,
sobretot el català, castellà, anglès i francès.
Condicions
Jornada sencera amb dues festes setmanals, la durada del
contracte queda pendent a determinar, tenint en compte
que obrim de març a novembre.
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CAMBRER/A
Núm.
Lloc de treball
038
Palafrugell

Núm.
042

Lloc de treball
Santa Cristina
d’Aro

Núm.
045

Lloc de treball
Llafranc

Núm.
051

Lloc de treball
Calella de
Palafrugell

Núm.
054

Lloc de treball
Platja de Pals

Núm.
062

Lloc de treball
Platja de Pals

Tasques
Servir copes a la barra.
Requisits
Experiència mínima, parlar i entendre català i castellà.
Valorable coneixements d’angles i francès.
Condicions
Eventual de juny a octubre, sempre de nits.
Tasques
Cambrers de barra i de safata.
Requisits
Experiència prèvia mínima 4 mesos, es valora francès i
anglès.
Condicions
Temporada estiu.
Tasques
Cambrer de sala, tasques pròpies d’aquesta posició.
Requisits
Experiència en posició similar, valorable idiomes anglès i
francès. Afany de superació, bona actitud i treball en equip.
Condicions
Cal treballar caps de setmana, 1 dia de descans, horari
partit.
Tasques
Organitzar i atendre la sala, explicar els vins als clients.
Requisits
Experiència en el sector. Parlar i entendre català, castellà,
anglès i idealment francès.
Condicions
Jornada sencera juliol i agost, juliol 1 dia setmanal de
descans.
Tasques
Servei de restaurant amb menús, carta i bufets.
Requisits
Experiència en llocs similars. Perfil de persona
treballadora, responsable i amb capacitat de treballar en
equip. Coneixements d'anglès i francès. Informàtica a nivell
d'usuari.
Condicions
Contracte d'abril a octubre. Jornada complerta.
Tasques
Servir taules.
Requisits
Ganes de treballar. Parlar català, castellà i es valorarà
anglès i altres idiomes.
Condicions
A parlar (temporada curta).
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CAMBRER/A
Núm.
Lloc de treball
075
Llafranc

Núm.
078

Lloc de treball
Calella de
Palafrugell

Núm.
083

Lloc de treball
Calella de
Palafrugell

Núm.
088

Lloc de treball
Calella de
Palafrugell

Núm.
092

Lloc de treball
Tamariu

Tasques
Preparar i netejar taules, servir taules, relació amb els
clients.
Requisits
Coneixements d'hoteleria basics (menjar, beure...). Parlar,
entendre i escriure el català o castellà correctament
(quants més idiomes millor).
Condicions
De juny a octubre, horari partit. Cal treballar caps de
setmana, 1 dia de descans setmanal.
Tasques
Atendre barra i servir taules.
Requisits
Bona actitud. Mínima experiència o ganes d’aprendre. Es
valorarà coneixement d’idiomes.
Condicions
Caps de setmana, mitja jornada, i a partir de juny jornada
sencera i tots els dies fins al setembre.
Tasques
Cambrer de sala.
Requisits
Experiència d’uns 2 anys.
Condicions
D’abril a novembre. Jornada sencera i horari seguit. Caps
de setmana. 1 dia de descans setmanal.
Tasques
Portar safates, servei de vi, atenció al client, muntatge i
desmuntatge de taules.
Requisits
Català i castellà imprescindible, es valorarà anglès i
francès. Experiència mínima d'1 temporada.
Condicions
Per la temporada d’estiu.
Tasques
Cambrer de sala-bar sota ordres cap de sala.
Requisits
Al menys 1 o 2 anys experiència.
Condicions
De maig / juny a octubre. Jornada sencera, alguns dies
partit (1 dia festa setmanal).
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CAMBRER/A DE PISOS
Núm.
Lloc de treball Tasques
076
Llafranc
Netejar instal·lacions de l’hotel que inclouen espais
comuns i habitacions.
Requisits
Parlar, entendre i escriure el català o castellà, tenir
experiència mínima en treballs de neteja.
Condicions
De juny a octubre, horari seguit, cal treballar caps de
setmana, 1 dia de descans setmanal.
Núm.
Lloc de treball Tasques
059
Calella de
Neteja d’habitacions, passadissos i espais comuns.
Palafrugell
Requisits
Experiència i es valoren idiomes.
Condicions
Cal treballar caps de setmana, 1 dia de descans setmanal.
Núm.
Lloc de treball Tasques
030
Calella de
Neteja habitacions i les pròpies del lloc de treball.
Palafrugell o
Requisits
Palafrugell
Experiència.
Condicions
Contracte de maig a octubre i de juny a setembre.
Núm.
Lloc de treball Tasques
033
Tamariu
Neteja de zones comunes i habitacions.
Requisits
Tenir mínim un any d'experiència.
Condicions
Jornada sencera amb dues festes setmanals, la durada del
contracte queda pendent a determinar, tenint en compte
que obrim de març a novembre.
Núm.
Lloc de treball Tasques
047
Llafranc
Les pròpies del lloc de treball.
Requisits
Experiència en posició similar, capacitat de treball en
equip, etc.
Condicions
Torn seguit, mitja jornada, cal treballar caps de setmana,
un dia de descans.
Núm.
Lloc de treball Tasques
093
Tamariu
Persona per a fer equip a habitacions.
Requisits
Mínim 1 any d’experiència.
Condicions
Possible jornada parcial o sencera, de juny a octubre,
potser començament abans. 1 dia de festa a la setmana.
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CAP DE SALA – RESTAURANT
Núm.
Lloc de treball Tasques
053
Platja de Pals Cap de rang: tasques pròpies de restaurant. Gestionar el
personal que tingui assignat. Treball en equip.
Requisits
Experiència en llocs similars. Perfil de persona
treballadora, responsable i amb iniciativa. Coneixements
d'anglès i francès. Informàtica a nivell d'usuari
Condicions
Contracte d'abril a octubre, amb possibilitats d'allargar-ho
un temps més. Jornada complerta.

CARNISSER/A
Núm.
Lloc de treball
064
Torroella de
Montgrí

COCTELER
Núm.
Lloc de treball
063
Platja de
Pals.

Tasques
Atenció al client a la carnisseria i xarcuteria del
supermercat.
Requisits
Tenir experiència demostrable de mig any en una posició
similar.
Condicions
Possibilitat de treballar durant tota la temporada d'estiu de
maig a final setembre o durant la temporada alta (juliol i
agost).

Tasques
Elaboració de còctels i barra.
Requisits
Ganes de treballar i una base mínima en elaboració de
còctels. Parlar català, castellà i una mica l’anglès.
Condicions
A negociar.
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COMERCIAL
Núm.
Lloc de treball
003
Pals / Platja
d’Aro

Núm.
091

Lloc de treball
Palafrugell

CUINER
Núm.
Lloc de treball
011
Calella de
Palafrugell

Núm.
043

Lloc de treball
Santa Cristina
d’Aro

Núm.
049

Lloc de treball
Calella de
Palafrugell

Núm.
055

Lloc de treball
Platja de Pals

Tasques
Relacions públiques, contactar amb diversos tour
operadors, gestió comercial.
Requisits
Idiomes: català, castellà, anglès i francès. Nivell
informàtica: nocions paquet office. Vehicle propi.
Condicions
Juliol i agost. Cal treballar caps de setmana, 1 dia
setmanal de descans. Horari a concretar.
Tasques
Ampliació cartera de clients, captació de nous clients.
Requisits
Amb experiència en el sector.
Condicions
Contracte per tot l'any, de 1/2 jornada a jornada entera.

Tasques
Treball al “cuarto” calent, preparació de plats i ajudar al xef.
Requisits
Mínim 5 anys d’experiència.
Condicions
D’abril a octubre. Jornada completa. Horari partit. 1 dia de
festa a la setmana.
Tasques
Tot tipus de tasques de cuina.
Requisits
Experiència de cuiner o ajudant de cuina amb 6 mesos.
Condicions
Temporada d’estiu.
Tasques
Dominar la cocció de peixos i carns a la brasa, netejar
peixos, elaboracions de fumets i marques.
Requisits
Experiència en el sector. Parlar i entendre català i castellà.
Condicions
Jornada sencera juliol i agost. Juliol 1 dia setmanal de
descans.
Tasques
Funcions pròpies de les partides de la carn, peixos i
arrossos. Estem pensant en una persona responsable,
dinàmica i resolutiva.
Requisits
Experiència en el llocs similars. Capacitat de treballar en
equip.
Condicions
Contracte de maig a setembre. Jornada complerta.
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Núm.
079

Núm.
082

CUINER
Tasques
Sushi-man. Preparació plats freds amb incorporació de
cuina japonesa.
Requisits
Domini del sushi.
Condicions
Jornada completa. Horari partit, descans setmanal d’un
dia. Mitjans de març a novembre (aprox).
Lloc de treball Tasques
Calella de
Preparació de plats freds i calents però hi haurà una xef
Palafrugell
que coordinarà.
Requisits
Experiència d’uns 2 anys. Amb ganes d’aprendre.
Condicions
D’abril a novembre. Jornada sencera i horari seguit (al
local nou). Caps de setmana també. Un dia de descans
setmanal a concretar.
Lloc de treball
Aiguablava

DEPENDENT/A
Núm.
Lloc de treball
066
Torroella de
Montgrí

Núm.
072

Lloc de treball
Llafranc

Núm.
073

Lloc de treball
Llafranc

Tasques
Fleca: atenció al client, fer suc de taronja, cocció del pa,
neteja.
Requisits
Ganes de treballar i es valorarà experiència en llocs
similars.
Condicions
Possibilitat de treballar durant tota la temporada d'estiu de
maig a finals de setembre o durant la temporada alta (juliol
i agost).
Tasques
Agafar comandes i servir tipus self-service i cobrar.
Requisits
Tenir ganes de treballar. Parlar i entendre català, castellà i
anglès.
Condicions
De juny a agost jornada sencera de 8 hores seguides i un
dia de descans setmanal, cal treballar caps de setmana.
Tasques
Servir gelats ,fer creps, gofres, sucs naturals i similars i
cobrar.
Requisits
Tenir ganes de treballar. Parlar i entendre català, castellà i
anglès.
Condicions
De juny a agost jornada sencera de 8 hores seguides i un
dia de descans setmanal, cal treballar caps de setmana.
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DEPENDENT/A
Núm.
Lloc de treball
065
Torroella de
Montgrí

Tasques
Caixer / repostador: atenció al client, cobrar a caixa,
repostar els lineals i netejar.
Requisits
Ganes de treballar i es valorarà experiència en llocs
similars.
Condicions
Possibilitat de treballar durant tota la temporada d'estiu de
maig a finals de setembre o durant la temporada alta (juliol
i agost)

DIBUIXANT TÈCNIC BOTIGA MOBLES CUINA
Núm.
Lloc de treball Tasques
013
Palafrugell
Capacitat per desenvolupar projectes amb autocad i
programes 3D mobles de cuina, amidaments i control de
muntatge. Així com tractar amb clients varis.
Requisits
Experiència en realització de projectes, coneixement
d’autocad i programes 3D. Vehicle propi. Es valorarà
coneixements bàsics d’anglès o francès. Persona amb
empatia.
Condicions
Horari treball de dimarts a dissabte de 9h a 13h i 16h a
20h.
EDUCADOR/A –UNITAT ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA
Núm.
Lloc de treball Tasques
085
Torroella de
Docència en mòduls de treball i orientació. Orientació i
Montgrí
seguiment de l'alumnat.
Requisits
Educació social, psicopedagogia, pedagogia. Experiència
docent en tallers per projectes.
Condicions
Aprox. 15 hores setmanals.

FARMACÈUTIC
Núm.
Lloc de treball
005
Llafranc

Tasques
Les pròpies del lloc de treball.
Requisits
Imprescindible anglès fluid, es valorarà experiència.
Condicions
Feina tot l'any. Cal treballar caps de setmana i ponts.
Salari per sobre la mitjana.
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FUSTER O COL·LOCADOR DE FUSTER
Núm.
Lloc de treball Tasques
036
Palafrugell
Tasques pròpies del món de la fusteria (manteniment i
reparació de portes, armaris, finestres, muntatge de
parquets, etc...).
Requisits
Mínim 1 any d'experiència en el sector de la fusteria, parlar
espanyol.
Condicions
Feina estable tot l'any, jornada completa, horari partit de
dilluns a divendres. En algun cas treballar el dissabte al
matí, però amb previ acord amb el treballador.

GUARDA DE NIT
Núm.
Lloc de treball
021
Llafranc

Tasques
Guarda de nit d’un càmping.
Requisits
Experiència mínima. Coneixements d’anglès i francès.
Condicions
23 de març a 23 de setembre. Jornada completa amb caps
de setmana.

MONITOR/A DE LLEURE
Núm.
Lloc de treball Tasques
001
Pals / Platja
Fer explicacions de seguretat i vigilància activa. Informar i
d’Aro
ajudar al visitant.
Requisits
Idiomes: català, castellà, anglès i francès. Nivell
informàtica: bàsic. Vehicle propi.
Condicions
Juliol i agost. Cal treballar caps de setmana, 1 dia
setmanal de descans. Horari a concretar.

OFICIAL LAMPISTA- ELECTRICISTA
Núm.
Lloc de treball Tasques
044
Palafrugell i
Instal·lacions d’electricitat i lampisteria en obres i
rodalies
indústries.
Requisits
Poder anar sol a les obres o reparacions.
Condicions
Que tingui cotxe propi per la feina.
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PEIXATER/A
Núm.
Lloc de treball
020
Palafrugell

Tasques
Peixateria: Despatxar i netejar peix.
Requisits
Català, castellà. Mínima experiència en el sector o cara al
públic
Condicions
De juliol a setembre.

PERSONA MANTENIMENT EMBARCACIONS
Núm.
Lloc de treball Tasques
027
Tamariu
Reparació i manteniment d'embarcacions, tasques de
mariner i atenció al públic.
Requisits
Experiència mínima en manteniment.
Condicions
Març a setembre.

PERSONAL DE NETEJA
Núm.
Lloc de treball Tasques
006
Palafrugell i
Tasques de neteja professional (comunitats, oficines,
rodalies
particulars, obres, etc.).
Requisits
2 anys d'experiència en el sector, castellà i català, carnet
cotxe, vehicle propi, flexibilitat horària i geogràfica,
compromís. Es valorarà aportació de referències i cartes
de recomanació.
Condicions
Contracte inicial per temporada amb possibilitat de tot
l'any, jornada parcial/temps complert, horari partit, entre 11,5 dia descans.
Núm.
Lloc de treball Tasques
007
Palafrugell i
Tasques de neteja professional (comunitats, oficines,
rodalies
recintes, vidres, etc.).
Requisits
De 0 a 1 any d'experiència en el sector, castellà i català,
flexibilitat horària i compromís, es valora predisposició i
voluntat per aprendre. Es valorarà aportació de
referències i cartes de recomanació.
Condicions
Contracte per temporada d'estiu (juny, juliol i agost),
jornada parcial / temps complert, horari partit, descans 1
dia.
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Núm.
008

Núm.
009

Núm.
010A

PERSONAL DE NETEJA
Tasques
Neteja d’instal·lacions d’hipermercat.
Requisits
Experiència 2 anys i referències. Flexibilitat horària, català i
castellà, carnet de conduir i vehicle propi. Persona
resolutiva amb capacitat d’adaptació.
Condicions
1 contracte de juny a setembre. Horari partit i 1 contracte a
partir de juny 3 mesos prorrogable fins 12 mesos.
Lloc de treball Tasques
Begur
Neteja diària d’instal·lacions comunes càmping a Begur.
(lavabos, dutxes, bugaderia, recepció, restaurant, etc.).
Requisits
Experiència en la neteja de càmpings, parlar i entendre el
català i castellà, carnet de cotxet i vehicle, flexibilitat
d’horaris.
Condicions
Temporada estiu a concretar, jornada parcial intensiva, 1
dia descans, possibilitat de compatibilitzar amb cobertura
d’altres centres o cobertura de vacances.
Lloc de treball Tasques
Sant Feliu de Neteja i manteniment diari de restaurant (sala menjador,
Guíxols
lavabos, vidres, terrasses, zona barra) situat a Sant Feliu
de Guíxols.
Requisits
Experiència acreditable, carnet i vehicle propi, Català i
castellà, flexibilitat d’horaris.
Condicions
Temporada a concretar segons necessitat del centre,
jornada parcial, possibilitat de compatibilitzar amb
cobertura d’altres centres o cobertura de vacances.
Lloc de treball
Palafrugell

PROFESSOR/A DE SUPORT EN MATÈRIA DE CIÈNCIES
Núm.
Lloc de treball Tasques
086
Palafrugell
Impartir docència i seguiment d'escolars en centre
psicopedagògic.
Requisits
Llicenciatura o grau de ciències o matemàtiques.
Condicions
Aprox. 15 hores setmanals.

PSICÒLEG AMB MÀSTER GENERAL SANITARI
Núm.
Lloc de treball Tasques
087
Palafrugell
Realitzar psicotècnics.
Requisits
No cal experiència.
Condicions
Substitucions, vacances i altres.
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RECEPCIÓNISTA
Núm.
Lloc de treball
002
Pals / Platja
d’Aro

Núm.
032

Lloc de treball
Tamariu

Núm.
035

Lloc de treball
Calella de
Palafrugell

Núm.
060

Lloc de treball
Calella de
Palafrugell

Tasques
Recepció, informació i venda d'entrades als clients.
Responsable de caixa.
Requisits
Idiomes: català, castellà, anglès i francès. Nivell
informàtica: nocions paquet office. Vehicle propi.
Condicions
Juliol i agost. Cal treballar caps de setmana, 1 dia
setmanal de descans. Horari a concretar.
Tasques
Revisió de reserves, facturació, atenció al client i totes les
tasques referents al departament de recepció.
Requisits
Mínim un any d'experiència, domini d'anglès, francès,
català i castellà. Tenir estudis de turisme.
Condicions
Jornada sencera amb dues festes setmanals, a determinar
la durada del contracte, tenint en compte que l’obertura de
l’establiment és de març a novembre.
Tasques
Benvinguda als visitants, venta d'entrades, suport telefònic
als visitants.
Requisits
Llicenciatura o estudiant d'últim curs de Turisme, RRPP,
Protocol o Humanitats. Idiomes: català, castellà (nadius).
Anglès, francès a nivell conversa elevats. Valorable altres
idiomes. Experiència d'1 any en posició similar.
Condicions
Contracte per Obra i Servei març fins el 30 de setembre.
Jornada laboral de 10 hores/setmana en horari de cap de
setmana: Dissabte de 15h a 20h i diumenge de 10h a 15h.
Disponibilitat per fer cobertures puntuals entre setmana.
Tasques
Recepcionista de nit: control de les zones, alguna activitat
informàtica i inici preparació esmorzars.
Requisits
Coneixements d’informàtica. Idiomes català, castellà,
anglès i francès.
Condicions
Torn de nit. Cal treballar caps de setmana. 1 dia setmanal
de descans.
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RECEPCIONISTA
Núm.
Lloc de treball
080
Aiguablava

Tasques
Gestió de les reserves del restaurant i algunes tasques
administratives.
Requisits
Domini alt de català, castellà i anglès. Valorable el francès.
Persona polivalent i ràpida, amb experiència o cursant
estudis.
Condicions
Horari intensiu de tardes, descans setmanal d’un dia. De
mitjans de març a novembre (aprox.).

RELACIONS PÚBLIQUES
Núm.
Lloc de treball Tasques
040
Palafrugell
Promocionar i muntar esdeveniments en local nocturn.
Requisits
Parlar català, castellà, nivell mínim d’anglès i francès.
Condicions
Eventual juny setembre i octubre i fix el juliol i agost.

RENTAPLATS
Núm.
Lloc de treball
018
Calella de
Palafrugell

Núm.
026

Lloc de treball
Platja d’Aro

Núm.
057

Lloc de treball
Palafrugell

Tasques
Neteja del material utilitzat, mantenir l'ordre i neteja durant
el servei.
Requisits
Parlar català i castellà, ser de la zona i tenir transport per
arribar a Cap Roig.
Condicions
Festival de Cap Roig, tots els dies de concert, horari de
tarda nit.
Tasques
Rentar plats.
Requisits
1 any mínim d experiència en el sector. Proximitat a la
feina. Parlar castellà perfecte.
Condicions
Feina x 10 mesos. Horari partit. Hivern 20 hores, estiu 40
hores. Juliol 1 dia de festa, agost 4 matins.
Tasques
Neteja office, tren de rentat, utensilis sala i cuina i ajudar
en algunes tasques de preparació de cuina.
Requisits
No cal experiència.
Condicions
De juny a octubre. Horaris segons períodes.
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RESPONSABLE TORN SUPERMERCAT
Núm.
Lloc de treball Tasques
067
Torroella de
Organitzar personal (fins a 15 persones) per fer que els
Montgrí
torns siguin el màxim de productius, formar al personal,
tenir clares les prioritats en cada moment, resoldre
possibles discussions entre empleats o entre empleat i
client.
Requisits
Experiència en una posició similar d'1 any.
Condicions
De maig a octubre.

SOCORRISTES
Núm.
Lloc de treball
019
Torroella de
Montgrí,
Platja d’Aro,
Calella de
Palafrugell
Núm.
031

Lloc de treball
Calella de
Palafrugell

Tasques
Tasques de salvament i socorrisme.
Requisits
Títol de Socorrista aquàtic o tècnic en Salvament i
Socorrisme.
Condicions
D’abril a setembre - temps complet.
Tasques
Vigilància piscina i col·laboració amb les tumbones i neteja
de l'espai. Experiència en el sector.
Requisits
Títol oficial socorrisme aquàtic, bona presència.
Condicions
D'abril a novembre o de juny a setembre.

ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS
Núm.
Lloc de treball Tasques
095
Palafrugell
Organització prèvia i durant els esdeveniments. Reunions
amb clients i proveïdors, gestió de calendaris i planificació
de tasques a desenvolupar.
Requisits
Estudis mínims de grau superior o universitaris en
màrqueting, publicitat, relacions públiques, protocol.
Es valorarà :
-estudis específics d'organització d’esdeveniments o
'wedding planner'.
-experiència prèvia.
Capacitat organitzativa i ganes de treballar.
Imprescindible nivell Anglès (First) es valoraran altres
idiomes com Francès.
Imprescindible carnet de conduir B i cotxe propi.
Condicions
Contracte de maig a octubre. Mitja jornada, dissabtes
inclòs.
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CONDUCTOR VEHICLE DE LUXE
Núm.
Lloc de treball Tasques
096
Centre de
Conductor per a fer transfers o trasllats zona província de
treball
Girona i Barcelona.
Palafrugell
Requisits
Carnet VTC. Bon nivell d’anglès. Es valorarà experiència
prèvia.
Condicions
Contracte d’abril a octubre. Jornada complerta.

TREBALL POLIVALENT
Núm.
Lloc de treball Tasques
023
Peratallada
Polivalència en cuina i sala. Plats senzills sota ordres del
xef.
Requisits
Parlar català. Es valorarà francès i anglès.
Condicions
Del 15 juliol, tot l'agost i fins 15 de setembre. Jornada
sencera tots els dies.
Núm.
068

Núm.
090

Lloc de treball
Peratallada

Tasques
Polivalència en turisme, gastronomia i visites guiades. Que
hagi estudiat o estigui estudiant turisme / hostaleria. Apte
per fer entrepans rústics gourmet i visites guiades al poble.
Requisits
Experiència en tractar el públic. Català, castellà i anglès.
Condicions
Tot l'any, horaris i temporalitat depenent de demanda.
Lloc de treball Tasques
Palafrugell i
Polivalència en màrqueting, gestions en oficina i atenció
ocasionalment client. Empresa d'ensenyament nàutic que busca algú per
Palamós
promocionar els seus serveis i que serveixi per poder fer
altres tasques com preparar les aules.
Requisits
Carnet de conduir i vehicle propi. Parlar i escriure
correctament català i castellà, interessant anglès i francès.
Condicions
Tot l'any, mitja jornada en principi, de dilluns a divendres,
estiu potser varia a caps de setmana.

Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell
C. Major, 1 – 17200 Palafrugell
Tel. 972 611820 – ipep@palafrugell.cat

20

