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RECURSOS

En el butlletí d'aquest mes de març us
adjuntem un cartell sobre les
diferències que podem trobar en el
contracte i a l'hora de treballar en
funció de si es tenim 18 anys o encara
no.
En els pròxims mesos anirem donant
informacions en aquest format sobre
drets i deures laborals.
Si necessiteu més informació podeu
contactar amb nosaltres, i no dubteu
en derivar-nos aquelles joves dels
vostres municipis que puguin
necessitar ajuda en l'àmbit laboral.
Podeu descarregar el cartell adjunt
clicant aquí.

PÀGINA 03

OFERTES DE TREBALL DE
L'OFICINA JOVE
Actualització dia 14/02/2019
80202 - Auxiliar de geriatria
Es busca auxiliar de geriatria a Santa Eulàlia de Ronçana
Es demana: Estudis mínims de CFGM de Cures Auxiliars
d'Infermeria o un CP d'Atenció Sociosanitària i disponibilitat
horària per diferents torns.
S'ofereix: Contracte temporal amb possibilitat d'indefinit.

80305 - Formador/a de robòtica extraescolar
Es busca Treballador/a familiar per diferents municipis del
Vallès Oriental per suplències en diferents torns
en funció de la necessitat.
Es demana: Estudis de mestre o relacionats a l'àmbit educatiu.
S'ofereix: Contracte temporal a temps parcial de dilluns a
divendres de 16h a 19h. Formació a càrrec
de l’empresa.
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81004 - Educador/a suport educatiu
Es busca Educador/a de Suport Educatiu a GranollersCanovelles per impartir classes de suport i ensenyar
metodologies d’estudi a infants de primària.
Es demana: Estudis universitaris d’ Educació Social i/o Mestre,
carnet de conduir i vehicle propi.
S'ofereix: 223€/mes bruts per 12 pagues i contracte d’obra i
servei a temps parcial de dilluns a dijous en
horari de tarda.
81005 - Professor/a reforç escolar
Es busca Professor/a de reforç escolar a La Garriga per impartir
classes de Matemàtiques, Biologia i Química
a alumnes de Primària, ESO i Batxillerat.
Es demana: Estudis superiors d’ADE, Matemàtiques, Química i
similars; experiència mínima d’un any en tasques similars, tenir
més de 25 anys i residir al voltant de la població.
S'ofereix: Contracte temporal amb possibilitat d’indefinit a temps
parcial de 15h a 21h aprox. (a concretar).
81201 - Recepcionista
Es busca Recepcionista a Vallromanes.
Es demana: Estudis relacionats amb Hosteleria, Turisme, etc;
experiència mínima de 2 anys i tenir entre 30 i 35 anys.
S'ofereix: 6614,34 €/anual bruts a temps parcial de diumenge a
divendres en horari rotatiu.
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81202 - Governant/a
Es busca Governant/a a Vallromanes pel dissabte al matí.
Es demana: Experiència prèvia en llocs similars, carnet de
conduir i vehicle propi.
S'ofereix: 2321,95 €/anual bruts a temps parcial els dissabtes de
14h a 22h.
81203 - Dissenyador/a
Es busca Dissenyador/a a Granollers com a freelance o contracte
laboral.
Es demana: Experiència mínima de dos anys en tasques similars,
estudis mínims de CFGM d’Arts plàstiques i disseny; i persona
creativa i innovadora.
S'ofereix: Contracte a temps parcial en horari segons la
disponibilitat de la persona i necessitat de l’empresa.
81204 - Oficial de perruqueria
Es busca Oficial de Perruqueria a Granollers.
Es demana: Estudis mínims de CGFM de perruqueria i
experiència mínima en tasques similars.
S'ofereix: Contracte indefinit a temps parcial de dimarts a
divendres per la tarda i dissabte al matí.
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90101 - Gerocultor/a
Es busca Gerocultor/a a Santa Eulàlia de Ronçana.
Es demana: Estudis mínims de CGFM, CP o equivalent relacionat
amb la feina (atenció sociosanitària, aux. infermeria, etc.) i
experiència en tasques similars.
S'ofereix: Contracte a temps parcial amb possibilitat d’horari de
matins, de tardes o de matins i tardes de manera continuada.
90102 - Monitor/a extraescolars de mecanografia
Es busca Monitor/a extraescolar de mecanografia a Santa Eulàlia
de Ronçana.
Es demana: Títol de monitor/a de lleure vigent i experiència en el
món educatiu.
S'ofereix: Contracte a temps parcial de dilluns a divendres.
90103 - Dissenyador/a gràfic en pràctiques
Es busca Dissenyador/a gràfic en pràctiques a Granollers.
Es demana: Titulació en Disseny gràfic finalitzada, anglès i
coneixements de Illustrator, Indesign, Photoshop (i altres
programes d’Adobe Creative Suite).
S'ofereix: Contracte de pràctiques a temps complert, de dilluns a
divendres (a determinar amb l’empresa).
90104 - Dissenyador/a gràfic junior
Es busca Dissenyador/a gràfic junior a Granollers.
Es demana: Titulació en Disseny gràfic finalitzada, anglès i
coneixements de Illustrator, Indesign, Photoshop (i altres
programes d’Adobe Creative Suite).
S'ofereix: Contracte d’obra i servei a temps complert, de dilluns a
divendres de 9h a 14h i de 15h a 18h.
PÀGINA 07

90105 - Netejador/a
Es busquen 2 Netejadors/res a Sant Esteve de Palautordera per
casa de colònies.
Es demana: Persones actives, amb capacitat de treball en equip,
bona actitud amb la resta de l’equip i pulcra. Disponibilitat horària
de dilluns a diumenge.
S'ofereix: Possibilitat d’allotjament durant els dies de feina i
manutenció. Contracte a temps complert en horari variable i
1095,95€ bruts mensuals.
90106 - Cambrer/a de col·lectivitat
Es busca Carmbrer/a a Sant Esteve de Palautordera per casa de
colònies.
Es demana: Persones actives, amb capacitat de treball en equip,
bona actitud amb la resta de l’equip i pulcra. Disponibilitat horària
de dilluns a diumenge.
S'ofereix: Possibilitat d’allotjament durant els dies de feina i
manutenció. Contracte a temps complert en horari variable i
1095,95€ bruts mensuals.
90107 - Professor/a mètode Kumon
Es busca Monitor/a extraescolar per mètode Kumon a Granollers.
Es demana: Persones que estiguin estudiant el grau de mestre/a i
vocació per treballar amb infants.
S'ofereix: Contracte temporal en horari de jornada parcial de
tardes de dilluns a dijous.
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90109 - Monitor/a extraescolars en anglès
Es busca Monitor/a extraescolar d’anglès a L’Ametlla del Vallès.
Es demana: Tenir com a mínim el First Certificate i experiència
mínima amb infants.
S'ofereix: Contracte fins el maig, en horari parcial de dilluns a
dimecres.
90110 - Ajudant de cuina casa de colònies
Es busca Ajudant de cuina a Sant Esteve de Palautordera per
casa de colònies.
Es demana: Persones actives, amb capacitat de treball en equip,
bona actitud amb la resta de l’equip i pulcra. Disponibilitat horària
de dilluns a diumenge.
S'ofereix: Possibilitat d’allotjament durant els dies de feina i
manutenció. Contracte a temps complert en horari variable i
1095,95€ bruts mensuals.
90111 - Rentaplats
Es busca Rentaplats a Sant Esteve de Palautordera per casa de
colònies.
Es demana: Persones actives, amb capacitat de treball en equip,
bona actitud amb la resta de l’equip i pulcra. Disponibilitat horària
de dilluns a diumenge.
S'ofereix: Possibilitat d’allotjament durant els dies de feina i
manutenció. Contracte a temps complert en horari variable i
1095,95€ bruts mensuals.
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90113 - Repartidor/a a domicili
Es busca Repartidor/a a domicili a Granollers.
Es demana: Persona amb bon coneixement de la cuitat i amb
carnet de 125cc o que pugui agafar aquest tipus de motos.
S'ofereix: Contracte temporal amb jornada parcial.
90201 - Administratiu/va escola d'esquí
Es busca Administratiu/va per escola d'esquí a Alp - La Molina.
Es demana: Cicle Formatiu de Grau Mitjà. Persona dinàmica,
resolutiva amb capacitat de gestió i a treballar sota presió.
S'ofereix: Contracte d'obra i servei per temporada d'esquí.
90202 - Recepcionista centre mèdic
Es busca Recepcionista per centre mèdic de nova obertura a
Granollers.
Es demana: Formació administrativa. Tenir aspecte cuidat, ser
capaç de gestionar informació confidencial, ser amable i servicial
amb els pacients i tenir una actitud relaxada, tranquil·litzadora i
conciliadora.
S'ofereix: Contracte d'un any amb possibilitat d'indefinit.
90203 - Monitor/a casa de colònies
Es busca monitors/es per a cases de colònies de diferents
municipis de Catalunya.
Es demana: Carnet de monitor/a i es prioritzarà aquelles
persones que tinguin nivell d'anglès Advanced. Imprescindible
tenir experiència en campaments o cases de colònies.
S'ofereix: Contracte temporal de març a juny amb possibilitat de
continuar.
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90204 - Educador/a social residència tercera edat
Es busca educador/a social per realitzar les tasques pròpies d'un
educador/a a un residència a Santa Eulàlia de Ronçana.
Es demana: Diplomatura / Grau en Educació Social.
S'ofereix: Contracte temporal en horari de tardes de dilluns a
divendres.
90205 - Monitor/a de menjador
Es busca monitor/a de menjador per escola de Granollers.
Es demana: Carnet de manipulació d'aliments i certificat de
delictes de naturalesa sexual.
S'ofereix: Contracte d'obra i servei.
90206 - Rentaplats menjador escolar
Es busca rentaplats per menjador d'escola de Granollers.
Es demana: Experiència com a rentaplats/marmitó.
S'ofereix: Contracte d'obra i servei.
90207 - Auxiliar de neteja
Es busca netejador/a a Lliçà d'Amunt.
Es demana: Carnet de conduir i vehicle propi.
S'ofereix: Contracte temporal amb opció de pròrroga.
90208 - Ajudant de cambrer/a
Es busca ajudant de cambrer/a a Caldes de Montbui.
Es demana: Un any d'experiència en posició similar.
S'ofereix: Contracte temporal a temps parcial.
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90209 - Administratiu/va
Es busca Administratiu/va a Sant Esteve de Palautordera.
Es demana: Capacitat de treball i implicació.
S'ofereix: Contracte d'obra i servei a temps complert.

Per apuntar-se a les ofertes i més
informació consulteu la web
www.vallesjove.cat/ofertes/
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NOTÍCIES D'INTERÉS

Fira Guia't 2019
Un any més ja tornem a tenir aquí la Fira Guia't! Enguany se
celebrarà els dies 9, 10 i 11 d'abril.
Per a més informació podeu consultar la web del Vallès Jove
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SERVEI DE TREBALL DE L'OFICINA JOVE
DEL VALLÈS ORIENTAL
Podeu demanar hora per telèfon al 93 842 66 84 o bé per correu
electrònic a treball.vallesoriental@oficinajove.cat
Per L'Ametlla del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana, Bigues i
Riells, Parets del Vallès, La Llagosta, Montmeló o Caldes de
Montbui, al correu treball2.vallesoriental@oficinajove.cat
/oficinajove.vallesoriental
/ojvallesoriental
/OjVoriental
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