
FULL D’OFERTA LABORAL 

OFERTA LABORAL: AUXILIAR DE CAMBRER 

Descripció de 
l’organització/ 
empresa 

Empresa de restauració que gestiona un restaurant a l’Ametlla del 
Vallès amb 60 anys d’activitat en el sector. Empresa familiar 
professionalitzada.  

Descripció del lloc de 
feina 

El/La candidat/a s’encarregarà de: 

Atenció el client 

Recepció i servir les comandes 

Preparació de taules 

Altres pròpies de l’ofici.  

PERFIL COMPETENCIAL 

BÀSIQUES/TÈCNIQUES TRANSVERSALS 

- Bon nivell de castellà parlat i
escrit. Català almenys entès
perfectament.
- Persona amb ganes de
treballar i aprendre

- Atenció al client
- Iniciativa i autonomia
- Preocupació per l'ordre i la qualitat
- Flexibilitat i gestió del canvi
- Planificació i organització

- Aprenentatge i utilització de coneixements
- Responsabilitat

REQUERIMENTS: 

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

Formació reglada: ESO , CF Grau Mig o Batxillerat 

Idiomes: Català i Castellà 

Experiència: Sí 

Vehicle propi: Sí 

CONDICIONS: 

Tipus de contracte: 6 mesos 

Horari / jornada: Horaris rotatius ( 1 dia/setmana de festa) Jornada Completa 

Salari / pagues: 1200 – 1350€ nets/mes 

Possibilitats de 
promoció: 

Possibilitat d’indefinit 

Telèfon contacte: 93 8674175 – 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: AJUDANT/A DE CUINA 

Descripció de 
l’organització/ 
empresa 

Empresa de restauració que gestiona un restaurant a l’Ametlla del 
Vallès amb 60 anys d’activitat en el sector. Empresa familiar 
professionalitzada. 

Descripció del lloc de 
feina 

El/La candidat/a s’encarregarà de: 

Mantenir l’espai i els estris nets 

Rentar, tallar i pelar fruites, verdures i hortalisses crues ( Cambra 
Freda ) 

Ajudar el cuiner 

Altres tasques pròpies 

PERFIL COMPETENCIAL 

BÀSIQUES/TÈCNIQUES TRANSVERSALS 

Saber treballar amb un alt volum de 
feina.  

Orientació a l’assoliment 

Preocupació per l’ordre i la qualitat 

Flexibilitat i gestió del canvi 

REQUERIMENTS: 

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

Formació reglada: ESO, CF Grau Mig o Batxillerat 

Idiomes: Castellà 

Experiència: Sí 

Vehicle propi: Sí 

CONDICIONS: 

Tipus de contracte: 6 mesos 

Horari / jornada: Horaris rotatius ( 1 dia/setmana de festa) Jornada Completa 

Salari / pagues: 1200€/mes 

Possibilitats de 
promoció: 

Possibilitat d’indefinit 

Telèfon contacte: 93 8674175 – 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:  Auxiliar administratiu/va 

Descripció de 
l’organització/ 
empresa 

Empresa ubicada a Granollers, dedicada a la gestió de viatges 
solidaris. 

Descripció del lloc de 
feina 

El/la candidat/a s’encarregarà de: 

- Atenció al client: gestió de correus electrònics i trucades, 
recollida de la informació del client i de la demanda, suport 
en els viatges. 

- Gestió de la comanda: reserves de viatges i 
documentacions. 

- Actualitzacions senzilles de la web i el blog. 
- Ús del programa de gestió. 

 

PERFIL COMPETENCIAL  

BÀSIQUES/TÈCNIQUES TRANSVERSALS 

- Nivell mig d'ofimàtica i coneixements 
de programes de gestió. 

- Coneixements d'Internet, Xarxes 
socials i blogs. 

- Bon nivell de català i castellà parlat i 
escrit. 

- Nivell mig d’anglès. 

- Facilitat per a la redacció i la 
comunicació escrita. 

- Orientació a l'assoliment 

- Iniciativa i autonomia en l’atenció al client 

- Preocupació per l'ordre i la qualitat 

- Flexibilitat i gestió del canvi 

- Planificació i organització en les tasques 

- Aprenentatge i utilització de coneixements 

 

REQUERIMENTS:  

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

Formació reglada: ESO, Cicle Formatiu de Grau Mig o Batxillerat 

Idiomes Imprescindible Anglès nivell mig 

Experiència: Imprescindible experiència administrativa. 

Permís de conduir: No necessari 

 

CONDICIONS:  

Tipus de contracte: Contracte temporal de 6 mesos amb possibilitat de renovació 

Horari / jornada: Parcial, 20-25 hores setmanals en horari de matins 

Salari / pagues: Segons conveni i perfil del candidat 

 

Telèfon contacte: 93 8674175 – orientaciolaboral@santceloni.cat 

mailto:ocupacio@vallesoriental.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”. 

 


