
J O R N A D A

D ' O P O R T U N I T A T S

L A B O R A L S  
Dimarts 11 i dimecres 12 de maig 2021

OFERTES DE TREBALL



Per participar: 

Consulta el llistat de vacants a continuació. 

Comprova si compleixes els requisits de les vacants que
t'interessin. 

En cas que sí, omple les dades i penja el currículum actualitzat
en el següent formulari abans del 30 d'abril:

ACCÉS AL FORMULARI
     

Abans del 10 de maig rebràs indicacions al teu correu electrònic
amb el dia i l'hora de les entrevistes per les quals has estat
seleccionat/da.               

Les ofertes estan catalogades per: 

COMERÇ (inclou dependent/a, xarcuteria, peixateria, etc.)
DOCÈNCIA (per reforç escolar, monitor/a, etc...)
HOSTALERIA (inclou cambrers/res, cuiners/res, ajudants de cuina,
ajudants de cambrer/a, rentaplats, servei de barra, cambrer/a de
pisos, etc.)
SOCORRISME(socorristes)
INDUSTRIALS I MANTENIMENT (inclou operaris/àries, serrallers,
xofer caravanes, personal de neteja, etc.)
TRANSPORTISTA (repartiment, etc..)
PSICOLOGIA
SERVEI AL CLIENT (esteticista, recepció, etc.)
       

https://seu.palafrugell.cat/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=9


Núm. 

COM 1

Lloc de
Treball
Dependent/a
botiga

Població
 

Pals-Begur

Tasques
Atenció a la clientela.
Reposició i control
estocs. Cobrament i
tancament de caixa.
Mantenir botiga neta i
ordenada

Requisits
Experiència, amb
iniciativa,
responsable. Es
valorarà
coneixement
d'idiomes

Condicions
Contracte de juny
a setembre a
jornada completa. 

Núm. 

COM 2

Lloc de
Treball
Dependent/a
botiga

Població
 

Llafranc

Tasques
Gestionar botiga,
vendre producte
nivell mig-alt de
moda

Requisits
Experiència en
moda, aptitud per
vendre. Es valorarà
coneixement
d'idiomes

Condicions
Temporada de
maig-juny a finals
de setembre.
Jornada partida
d'horari de botiga

COMERÇ

Núm. 
XARC1

Lloc de
Treball
Xarcuter/a

Població
Palafrugell

 

Tasques
Atendre clients,
neteja del lloc de
treball

Requisits
Carnet de conduir.
Es valorarà
experiència. Persona
responsable i
agradable en atenció
al públic

Condicions
Contracte 6 mesos
renovable; Horari 8
a 15 i hivern de 8 a
14h; es treballa
dissabtes i
diumenges.Dilluns
descans

Lloc de
Treball
Peixater/a

Població
Palafrugell

 

Tasques
Montar la parada,
atendre els
clients, netejar el
peix, recollir la
parada

Requisits
Mínima experiència
com a dependenta i
si és alimentació
(carn, xarcuteria,
peix) millor

Condicions
Contracte temporal
3-4 mesos a
jornada complerta.
Horari intensiu
matins de 7 a
13:30

Núm. 
PEIX 1



Núm. 

EDU 1

Lloc de
Treball
Monitor/a

Població
Llafranc

Tasques
Realitzar
activitats, control
dels infants,
seguiment
protocols Covid

Requisits
Mínim 21 anys,
experiència en el
lleure, disponibilitat
pernoctar al centre,
valorem títol monitor
lleure, anglès i
francès

Condicions
Contracte fix-
discontinu segons
demanda i
ocupació, jornada
8 hores repartides
matí/tarda/nit.
Salari segons
conveni 

Núm. 

EDU 2

Lloc de
Treball
Professor/a
d'anglès

Població
Palafrugell

Tasques
Professor/a
anglès

Requisits
Titulació en anglès

Condicions
Curs escolar 2021-
22

Núm. 
PEIX 2

Lloc de
Treball
Peixater/a

Població
Palafrugell

 

Tasques
Montar parada,
atendre als clients
i preparar el peix
de la manera
demandada,
netejar el lloc de
feina.

Requisits
Experiència prèvia,
domicili a Palafrugell
o rodalies, bona
actitud, treball en
equip i predisposició,
carnet de cotxe,
mínim d'anglès o
francès.

Condicions
Contracte temporal
3-4 mesos a
jornada complerta.
Horari intensiu
matins de 7 a
13:30

DOCÈNCIA

Núm. 

EDU 3

Lloc de
Treball
Monitor/a

Població
Mont-ras

Tasques
Suport
professora casal
en anglès

Requisits
Titulació en anglès

Condicions
Durada 1 mes (de
l'1 de juliol fins al
31 de juliol)



HOSTALERIA

Núm. 

CAM 1 

Lloc de
Treball
Cambrer/a 

Població
Calella de
Palafrugell

 

Tasques
Servei
d'aliments i
begudes,
atenció al client,
mice en place
del servei. 

Requisits
Ganes, bona actitud
i disposició a l'hora
de treballar.
Imprescindible
parlar català o
castellà

Condicions
Es treballarà els
dies que hi ha
concert al Festival
de Cap Roig (25
dies de treball en
total). 

Núm. 

CAM 3

Lloc de
Treball
Cambrer/
a

Població
Calella de
Palafrugell

Tasques
Atenció al
client, agafar
comandes,
servei a taula

Requisits
Experiència de 5
anys. Anglès i
francès parlat

Condicions
Contracte de
temporada (jornada
completa)

Núm. 

CAM 2 

Lloc de
Treball
Cambrer/a 

Població
Llafranc

 

Tasques
Pròpies del lloc
de treball

Requisits
Ganes de treballar

Condicions
Jornada complerta
(juliol i agost) amb
possibilitat
d'allargar tant per
davant com per
darrere

Condicions
Jornada complerta
(juliol i agost)

Requisits
Ganes de treballar

Tasques
Preparació del
servei, ajudar
en el servei,
neteja post
servei

Població
Llafranc

Lloc de
Treball
Ajudant de
cambrer/a

Núm. 

ACAM 1 

Núm. 

ACAM 2 

Lloc de
Treball
Ajudant de
cambrer/a

Població
Pals-Calella

Tasques
Ajudar a la sala
en tasques de
preparació i
servei. Cobrir
les necessitats
de feina de
l'equip existent

Requisits
Experiència de
cambrer almenys
de uns mesos
vehicle propi
disponibilitat de
mobilitat

Condicions
Temporada estiu
(juny-setembre)
contracte ajudant
cambrer 40h



Núm. 

CAM 6

Lloc de
Treball
Cambrer/a

Població
Sa Riera -

Begur

Tasques
Agafar
comandes,
preparar
begudes i cafès
i portar i recollir
plats.

Requisits
Organització i
agilitat i educació i
bon caràcter

Condicions
3 mesos i jornada
complerta

Núm. 

CAM 4

Lloc de
Treball
Cambrer/
a de sala

Població
Pals, platja del

Grau

Tasques
Atendre, servir i
recollir la sala

Requisits
Ganes de
treballar. Es
valorarà que
sàpiga parlar
anglès.

Condicions
Contracte de
temporada, de juny
a setembre, jornada
seguida

Núm. 

CAM 5

Lloc de
Treball
Cambrer/
a de sala

Població
Palafrugell

Tasques
Agafar
comandes,
servir, recollir
taules, netejar i
preparar lloc de
feina.

Requisits
Experiència, bona
actitud, treball en
equip i
predisposició.
Mínim anglès i
francès.

Condicions
Temporada d'estiu,
servei nocturn ( si
ens ho permeten)

Núm. 

CAM 7

Lloc de
Treball
Responsable
de sala

Població
Sa Riera -

Begur

Tasques
Responsable
de sala,
reserves i equip

Requisits
Experiència
demostrable,
idiomes i
coneixements
d'enologia.

Condicions
Temporada d'estiu 
 (6 mesos) amb
possibilitat
d'extensió (9
mesos). Jornada a
convenir segons
posició.



Núm. 

CAM 8

Lloc de
Treball
Cambrer/a

Població
Sa Riera -

Begur

Tasques
Les pròpies d'un
cambrer/a

Requisits
Experiència
demostrable,
idiomes i
coneixements
d'enologia.

Núm. 

ACUI 1

Lloc de
Treball
Ajudant de
cuina

Població
Palafrugell i

rodalies

Tasques
Preparació
d'amanides,
control fregidora i
neteja del lloc de
treball en general

Requisits
Experiència 6
mesos lloc similar

Condicions
Contracte temporal
de juny a setembre
a jornada completa

Núm. 

ACUI 2

Lloc de
Treball
Ajudant de
cuina

Població
Calella de
Palafrugell

Tasques
Entrants freds i
calents, postres
i altres
preparacions
de cuina,
endreça, ser
net i polivalent.

Requisits
Amb experiència  i  
habilitat per fer les
tasques.

Condicions
Contracte de
temporada i nòmina
segons la categoria
del conveni. Jornada
laboral d'horari partit
a l'estiu i caps de
setmana, resta dies  
mitja jornada.

Núm. 

ACUI 3

Lloc de
Treball
Ajudant de
cuina

Població
Sa Riera -

Begur

Tasques
Diferents
vacants
disponibles.

Requisits
Gent jove amb
experiència  i bona
actitud

Condicions
Temporada d'estiu
(6 mesos) amb
possibilitat
d'extensió (9
mesos). Jornada a
convenir segons
posició.

Condicions
Temporada d'estiu
(6 mesos) amb
possibilitat
d'extensió (9
mesos). Jornada a
convenir segons
posició.



Núm. 

ACUI 4

Lloc de
Treball
Ajudant de
cuina

Població
Pals-Calella de

Palafrugell

Tasques
Ajudar a la cuina
en tasques de
preparació i
emplatat
muntatge de
plats i
elaboracions
cobrir les
necessitats de
feina de l'equip
existent

Requisits
Experiència en
cuina almenys
d'uns mesos,
vehicle propi

Condicions
Temporada d'estiu
(juny-setembre)
contracte ajudant
cuina 40h



Núm. 

CUI 3

Lloc de
Treball
Cuiner/a

Població
Pals, platja del

Grau

Tasques
Responsable
de cuina,
comandes a
proveïdors,
organització...

Requisits
Experiència i ganes
de treballar

Condicions
Temporada de juny
a setembre, jornada
seguida

Núm. 

CUI 4

Lloc de
Treball
Cuiner/a

Població
Palafrugell

Tasques
Preparar
ingredients,
seguir receptes i
recollir i saber
portar la cuina.

Requisits
Experiència prèvia,
persona ordenada,
neta i organitzada,
treball en equip,
bona actitud i
predisposició.

Condicions
Temporada d'estiu,
jornada completa

Núm. 

CUI 5

Lloc de
Treball
Cuiner/a
bar de
tapes

Població
Sa Riera -

Begur

Tasques
Fregidora, forn,  
amanides i
gestió de vals
de cuina

Requisits
Organització ,
agilitat i bon
caràcter

Condicions
Durada de 3 mesos
a jornada completa

Núm. 

CUI 2

Lloc de
Treball
Cuiner/a

Població
Calella de
Palafrugell

Tasques
Preparació
mise en place i
servei.
Preparació de
tapes

Requisits
5 anys
d'experiència

Condicions
Contracte de
temporada,
jornada completa

Núm. 

CUI 1

Lloc de
Treball
Cuiner/a

Població
Calella de
Palafrugell

Tasques
Mice en place
del servei
Preparació
d'elaboracions
culinàries.
Producció
gastronòmica

Requisits
Experiència en
cuina

Condicions
Es treballarà els
dies que hi ha
concert al Festival
de Cap Roig (25
dies de treball en
total). 



Núm. 

COCT2

Lloc de
Treball
Cambrer/a
-cocteler/a

Població
Begur

Tasques
Fer de cambrer,
pendre
comandes, servir
taules, cobrar, fer
begudes:
combinats,
còctels...

Requisits
Experiència 3 anys
amb restaurants o
hotel de nivell alt;
nivell intermig
d'anglès o nivell
hosteleria amb
clients;
coneixements de
cocteleria; mitjans
de transport propis
per arribar al lloc de
treball

Condicions
Fix discontinu,
incorporació
immediata,
jornada completa,
fins principis de
novembre; sou
aprox: 1.500 €
nets 12 pagues

Núm. 

COCT1

Lloc de
Treball
Cocteler/a

Població
Pals, platja del

Grau

Tasques
Fer còctels i
atendre la barra

Requisits
Ganes de treballar,
es valorarà que
sàpiga parlar
l'anglès

Condicions
Contracte de
temporada de juny
a setembre,
jornada seguida

Núm. 

CUI 6

Lloc de
Treball
Responsable
de cuina

Població
Sa Riera -

Begur

Tasques
Responsable
d'equip

Requisits
Gent amb
experiència
demostrable i bona
actitud

Condicions
Temporada d'estiu
(6 mesos) amb
possibilitat
d'extensió (9
mesos). Jornada a
convenir segons
posició.



Núm. 

CAMPI2

Lloc de
Treball
Netejador/a

Població
Pals

Tasques
Servei de neteja
de menjadors
de restaurant.
Neteja
habitacions petit
hotel 9
habitacions.
Tenir cura
instal·lacions,
que estiguin en
perfecte estat
de neteja i
desinfecció. 

Requisits
Vehicle per
possible mobilitat.
Experiència en
neteja. 

Condicions
Contracte a
jornada completa
intensiva. Fix
discontinu.
Categoria
netejadora.
Durada des de
primera quinzena
de maig fins a mes
d'octubre. 

Núm. 

CAMPI1

Lloc de
Treball
Cambrer/a
habitacions

Població
Begur

Tasques
Fer les
habitacions dels
hostes

Requisits
Experiència 3 anys
en Hotels a partir
de 3 estrelles;
mitjans de
transport propis
per arribar a la
feina

Condicions
Fix discontinu,
jornada complerta,
incorporació
immediata, fins
principis de
novembre; sou
aprox 1.250 € nets
12 pagues



Núm. 
 
RENT1

Lloc de
Treball
Rentaplats

Població
Calella de
Palafrugell

Tasques
Neteja i
manteniment de
l'espai de treball.
Adequació dels
espais de treball.
Neteja dels
utensilis requerits.

Requisits
Experiència
prèvia valorable

Condicions
Es treballarà els
dies que hi ha
concert al Festival
de Cap Roig (25
dies de treball en
total). 

Núm. 

RENT2

Lloc de
Treball
Rentaplats

Població
Palafrugell i

rodalies

Tasques
Neteja en
general

Requisits
--

Condicions
Contracte temporal
Agost a jornada
completa   

Núm. 

SOC 1

Lloc de
Treball
Socorrista

Població
Palamós

Tasques
Socorrisme,
prevenció i
vigilància

Requisits
Titulació socorrista

Condicions
Jornada completa
durant el període
estival. Possibilitat
de treball en hivern
a instal·lacions
municipals.

SOCORRISME

Núm. 

SOC 2

Lloc de
Treball
Socorrista

Població
St. Antoni de

Calonge

Tasques
Socorrisme,
prevenció i
vigilància

Requisits
Titulació socorrista

Condicions
Jornada completa
durant el període
estival. Possibilitat
de treball a l'hivern
en instal·lacions
municipals.



Núm. 

MANT1

Lloc de
Treball
Xofer de
caravanes

Població
 Palafrugell

Tasques
Transport de
caravanes, neteja
i engrassat de
caravanes,
moviment de
caravanes dins
l'àrea i serveis
de manteniment
varis.

Requisits
Imprescindible: Carnet
B conduir. Molt
valorable: carnet
B96 ó
E de remolc. Cal que
la persona sigui
responsable,
puntual i treballadora.

Condicions
Inicialment
contractació a
mitja jornada de
matins. Durant
estiu,
contractació a
jornada sencera
fins a finals agost
o setembre,
segons feina.

Núm. 

MANT2

Lloc de
Treball
Mosso
manteniment
/neteja
caravanes

Població
 Palafrugell

Tasques
Rentar
caravanes
exteriorment,
tasques de
manteniment i
neteja de l'àrea
pròpia del lloc de
treball 

Requisits
Personal puntual,
responsable i
treballadora. 

Condicions
Contracte laboral:
temporal d'estiu.
Jornada partida: 9-
13h i 16h-20h. Es
treballa caps de
setmana.

INDUSTRIALS I MANTENIMENT

Núm. 

MANT3

Lloc de
Treball
Operari de
neteja

Població
  Palafrugell i

rodalies

Tasques
Tasques de
neteja de vidres
i edificis

Requisits
2 anys
d'experiència.
Domini català i
castellà. Carnet de
conduir i vehicle
propi. Residents a
Palafrugell o
rodalies.
Disponibilitat
immediata.
Flexibilitat
d'horaris. Caps de
setmana i festius

Condicions
Contracte laboral
període estiu.
Jornada a temps
parcial segons
demanda. 



Núm. 

MANT5

Lloc de
Treball
Manteniment

Població
Aiguablava

Tasques
Polimanteniment
d'edifi Hotel 4
estrelles.
Conservació i
manteniment de
l'edifici,
instal·lacions,
maquinària ...,
treballs
complementaris
de l'activitat
principal.

Requisits
Permís de conduir i
vehicle propi.
Coneixements
d'electricitat i
ofimàtica. Manetes

Condicions
Contracte inicial
per a tot l'estiu
(amb incorporació
immediata).
Període de prova i
possibilitats de
contractació
durant tot l'any,

Núm. 

OPER1

Lloc de
Treball
Operari de
producció

Població
Begur

Tasques
Manipulador del
pont grua

Requisits
Coneixements de
castellà (oral i
escrit). Domini total

Condicions
Incorporació
immediata.
Contracte
temporal de 6
mesos i amb
possibilitat de
prorrogar. Jornada
completa. Horari:
de 22h a 06h.

Núm. 

MANT4

Lloc de
Treball
Operari de
neteja

Població
  Palafrugell i

rodalies

Tasques
Tasques de
neteja general
(reformes, obra
nova,
comunitats,
locals, etc.)

Requisits
2 anys
d'experiència.
Domini català i
castellà. Carnet de
conduir i vehicle
propi. Residents a
Palafrugell o
rodalies.
Disponibilitat
immediata.
Flexibilitat
d'horaris. Caps de
setmana i festius

Condicions
Contracte laboral
període estiu.
Jornada a temps
parcial segons
demanda. 



Núm. 

TRANS1

Lloc de
Treball
Repartidor
/transporti
sta

Població
Palafrugell

Tasques
Comprar i
transportar el
peix des de
Mercabarna als
locals que tenim.
Repartir
comandes a
empreses i
servei a domicili.

Requisits
Coneixement del
peix, habilitats de
negociació, carnet
de conduir. 

Condicions
Temporada estiu,
horari nocturn  3
dies a la setmana
i 3 diurn, jornada
completa

Núm. 

SERR

Lloc de
Treball
Oficial 1a
serralleria 

Població
Palafrugell

Tasques
Treballar el ferro
i l'acer inoxidable
en tots el àmbits

Requisits
Parli català i
castellà, carnet de
cotxe

Condicions
Si dona el perfil és
per llarga durada

Núm. 
ASSER1

Lloc de
Treball
Aprenent
de
serraller

Població
 

 Palafrugell

Tasques
Voler apendre
l'ofici

Requisits
Parlar català i
castellà carnet de
cotxe

Condicions
Si dona el perfil i
compleix, per llarga
durada



Núm. 

AEST1

Lloc de
Treball
Esteticista

Població
 Palafrugell

Tasques
Manicura,
pedicura,
depilacions

Requisits
Experiència prèvia
mínima de 2 anys

Condicions
Tot l'any a jornada
completa

Núm. 

EST1

Lloc de
Treball
Esteticista

Població
 

Palafrugell 

Tasques
Ultrasons Hifu,
massatges
facials i
corporals,
aparatologia
estètica

Requisits
Experiència prèvia

Condicions
Treball com
autònom

Núm. 

PSIC

Lloc de
Treball
Psicologia
general
sanitària

Població
Palafrugell

Tasques
Test psicotècnics

Requisits
Màster General
Sanitari

Condicions
Reserva de Centre
de reconeixements
a conductors

PSICOLOGIA

SERVEI AL CLIENT

Població
 

Pals

Núm. 

ARECE
P 1

Lloc de
Treball
Ajudant de
recepció

Tasques
Recepció hotel de
9 habitacions,
ajudant a l'equip
ja existent
gestionar
entrades i
sortides de clients
atendre a telèfon i
clients per cobrir
necessitats

Requisits
Idiomes, vehicle
propi, experiència
en tracte amb el
client

Condicions
de maig a octubre
jornada completa
amb possibilitat de
caps de setmana la
resta de l'any. 40 h
intensiva. Categoria
ajudant de recepció



Núm. 

RECEP
1

Lloc de
Treball
Ajudant de
recepció

Població
 

Palafrugell

Tasques
Recepció clients,
gestió reserves
per email,
recepció
telefònica,
elaboració
contractes i altres
tasques
administratives
pròpies del lloc
de treball.

Requisits
Caràcter
agradable.
Puntual,
responsable i
resolutiva. Català i
castellà.
Imprescindible
domini d'Anglès.
Molt valorable bon
nivell de Francès.
Molt valorable
Holandès.
Informàtica a nivell
d'usuari

Condicions
Tipus de contracte
temporal d'estiu
(aprox. juny-fi
agost) Jornada
completa. Horari:
de 9-13H i 16-20H.  
Es treballa caps
setmana.


