
 
 

 

 

FULL D’OFERTA LABORAL 

OFERTA LABORAL: CUIDADOR/A DE POLLETS 

Descripció de 
l’organització/ 
empresa 

Empresa familiar ubicada a Llinars del Vallès especialitzada en la cria 
d’aus exòtiques i en la investigació, producció i distribució de pinsos 
per aquest tipus d’aus.  

Descripció del lloc de 
feina 

Estan cercant una persona perquè s’integri en l’equip de 
cuidadors/es. Les tasques a desenvolupar estan relacionades amb el 
benestar general de les aus: alimentació, enriquiment, higiene, 
il·luminació, temperatura, etc 

 

PERFIL COMPETENCIAL  
BÀSIQUES/TÈCNIQUES TRANSVERSALS 

Sentit de la responsabilitat 
Comprensió lectora 
 

Aprenentatge i utilització dels coneixements 
Compromís amb l’organització 
Comunicació 
Empatia 
Flexibilitat i gestió del canvi 
Orientació a l’assoliment 
Planificació i organització 
Preocupació per l’ordre i la qualitat 
Treball en equip i cooperació 

 

REQUERIMENTS:  

Requisits del programa: De 18 a 29 anys, que puguin inscriure’s a Garantia Juvenil 

Formació reglada: Imprescindible Batxillerat 

Formació 
complementària: 

Es valorarà la formació relacionada 

Idiomes: Català i Castellà 

Experiència: Es valorarà molt positivament l’experiència amb animals 

Permís de conduir i 
vehicle:: 

Sí i vehicle per arribar el lloc de feina.  

 

CONDICIONS:  

Tipus de contracte: Temporal a temps parcial 

Horari / jornada: Mitja jornada 

Salari / pagues: Entre 500-700€ Bruts el mes 

Possibilitats de 

promoció: 

Possibilitats de jornada completa 

 

Telèfon contacte: 93 867 41 75 – orientaciolaboral@santceloni.cat  

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri d’Ocupació i 
Seguretat, d’acord amb el Programa “Fem Ocupació per Joves”, regulat per l’Ordre EMO/256/2015, 
modificada per l’Ordre TSF/212/2016, de 29 de juliol, i la Resolució TSF/1910/2016, de 29 de juliol”. 

mailto:ocupacio@vallesoriental.cat


 
 

 

 

FULL D’OFERTA LABORAL 

OFERTA LABORAL: OPERARI/A DE FUSTERIA 

Descripció de 
l’organització/ 
empresa 

Petita empresa familiar ubicada a Sant Antoni de Vilamajor on 
realitzen l'elaboració i muntatge de mobles i tot tipus de feines amb 
fusta. 

Descripció del lloc de 
feina 

Estan cercant un/a operari/a de fusta per realitzar feines de 
fabricació de mobiliari , col·locació en obra i col·locació de portes , 
parquet, finestres... i feines relacionades.  

 

PERFIL COMPETENCIAL  

BÀSIQUES/TÈCNIQUES TRANSVERSALS 

Fabricació de mobiliari 
Muntatge de mobiliari 

Aprenentatge i utilització del coneixement 
Compromís amb l’organització 
Comunicació 
Creativitat 
Flexibilitat i gestió del canvi 
Orientació a l’assoliment 
Planificació i organització 
Treball en equip i cooperació 

 

REQUERIMENTS:  

Requisits del programa: De 18 a 29 anys, que puguin inscriure’s a Garantia Juvenil 

Formació reglada: ESO, CFG Mig o Batxillerat 

Formació 
complementària: 

Valorable PRL 

Idiomes: Català i Castellà 

Experiència: Cal tenir experiència prèvia. Es valorarà en cada cas.  

Permís de conduir i 
vehicle propi 

Si , sí Per arribar el lloc de feina 

 

CONDICIONS:  

Tipus de contracte: Contracte temporal per 6 mesos 

Horari / jornada: Dll a Dv 8 a 13h i 15-17:30h Jornada Completa 

Salari / pagues: Segons conveni 

 

Telèfon contacte:  93 867 41 75 – orientaciolaboral@santceloni.cat    
“Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri d’Ocupació i 
Seguretat, d’acord amb el Programa “Fem Ocupació per Joves”, regulat per l’Ordre EMO/256/2015, 
modificada per l’Ordre TSF/212/2016, de 29 de juliol, i la Resolució TSF/1910/2016, de 29 de juliol”. 
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