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RECURSOS

En el butlletí d'aquest mes de juliol us
adjuntem un cartell sobre les
diferents formes de finalització d'una
relació laboral.
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 a la següent enllaç.

PÀGINA 03

OFERTES DE TREBALL DE
L'OFICINA JOVE
Actualització dia 26/06/2019
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.
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.
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.
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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.
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.
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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).
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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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.
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.
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90302 - Perruquer/a
Es busca Perruquera/a a Cardedeu.
Es demana: Persona atenta, amb aptitud i amb facilitat per
treballar en equip. Carnet de conduir i vehicle propi.
S'ofereix: Contracte indefinit a temps parcial.
90303 - Administratiu/va departament de compres
Es busca Administratiu/va per a departament de compres a
Granollers.
Es demana: 1 / 2 anys d'experiència en departament de compres
i tenir entre 25 i 35 anys.
Competències: Organitzativa, resolutiva, implicació i facilitat per
treballar en equip.
Es valorarà: Estudis universitaris.
S'ofereix: Contracte indefinit fix discontinu a temps parcial.
90304 - Dinamitzador/a casa de colònies
Es busca Dinamitzador/a per a casa de colònies a Sant Esteve
de Palautordera.
Es demana: Experiència com a monitor/a cases de colònies,
campaments o agrupaments escolta, i tenir entre 21 i 35 anys.
Competències: Responsabilitat, dinamització, facilitat per
treballar en equip, tracte afable, social i comunicatiu. Habilitats
esportives.
S'ofereix: Contracte temporal a temps complert.
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90502 - Monitor/a de gimnàs
Es busca monitor/a per impartir classes dirigides de zumba i
aquagym a La Roca del Vallès.
Es demana: CFGS d'activitats esportives o grau d'INEF + carnet
de monitor. Experiència de sis mesos, carnet de conduir i vehicle
propi.
S'ofereix: Contracte de suplència per interinitat.
90503 - Monitor/a
Es busca monitor/a a Les Franqueses del Vallès.
Es demana: Carnet de monitor/a, carnet de conduir i vehicle
propi.
S'ofereix: Contracte eventual a temps parcial.
90505 - Director/a de lleure
Es busca director/a de lleure per a dinamitzar casal de joves el
cap de setmana a Parets del Vallès.
Es demana: Carnet de director/a de lleure. Es valorarà formació
en animació sociocultural i/o educació social.
S'ofereix: Contracte d'obra i servei a temps parcial.
90506 - Socorrista
Es busca socorrista a Sant Pere de Vilamajor.
Es demana: Títol de socorrista aquàtic inscrit al ROPEC.
S'ofereix: Contracte d'obra i servei a temps parcial.
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90601 - Dependent/a botiga
Es busca dependent/a per a botiga a Granollers.
Es demana: Persona alegre. L'experiència no és necessària però
es valorarà.
S'ofereix: Contracte indefinit a temps parcial.
90602 - Cuiner/a residència gent gran
Es busca cuiner/a per a residència de tercera edat a Sant Eulàlia
de Ronçana.
Es demana: Formació en cuina.
S'ofereix: Contracte a temps parcial, temporal amb possibilitat
d'indefinit.
90603 - Esteticista
Es busca esteticista a Caldes de Montbui.
Es demana: Grau mitjà o superior relacionat amb el sector i una
experiència d'entre 2 i 3 anys.
S'ofereix: Contracte temporal de sis mesos prorrogables.
90604 - Professor/a reforç a ciències
Es busca professor/a per impartir classes de reforç de ciències a
La Garriga.
Es demana: Titulació universitària en química, bioquímica o
similar, o cursant el grau.
S'ofereix: Contracte temporal amb possibilitat d'indefinit.
Incorporació el mes de setembre.
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90605 - Auxiliar tècnic/a educatiu/va - Servei d'habitatge
Es busca Auxiliar tècnica educatiu/va a Granollers i Santa
Eulàlia de Ronçana.
Es demana: CFGS Integració Social, Grau Educació Social,
CFGM Atenció a persones en situació de dependència.
Experiència d'un any.
S'ofereix: Contracte temporal per substitució, amb possibilitat de
continuïtat per obertura de nou centre.
90607 - Netejador/a amb discapacitat
Es busca netejador/a amb discapacitat a La Roca del Vallès.
Es demana: Estudis bàsics, es valorarà formació específica en
les tasques a realitzar i coneixements en prevenció de riscos
laborals. Autonomia de desplaçament, al centre no hi arriba el
transport públic.
S'ofereix: Jornada a temps complet. Contracte temporal de sis
mesos amb possibilitat d'indefinit.
90608 - Educador/a social i integrador/a social
Es busca educador/a social i integrador/a social per CRAE a
Santa Agnès de Malanyanes (La Roca del Vallès).
Es demana: Educació social / integració social. Experiència d'un
any. Carnet de conduir i vehicle propi.
S'ofereix: Contracte d'obra i servei. Jornada a temps parcial i a
temps complet.
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90609 - Monitor/a jardineria a C.E.T.
Es busca monitor/a de jardineria per un Centre Especial de Treball
a La Roca del Vallès.
Es demana: CFGM família professional agrària. Experiència
demostrable en empreses dedicades a la jardineria.
S'ofereix: Contracte a temporal per substitució. Jornada a temps
complet.
90611 - Netejador/a residència
Es busca netejador/a per a residència a Lliçà d'Amunt.
Es demana: Experiència en col·lectivitats. Carnet de conduir i
vehicle propi.
S'ofereix: Contracte a temporal de sis mesos. Jornada a temps
parcial.
90612 - Gerocultor/a
Es busca Gerocultor/a a Lliçà d'Amunt.
Es demana: CFGM Tècnic en atenció socio-sanitària. Carnet de
conduir i vehicle propi.
S'ofereix: Contracte a temporal de sis mesos. Jornada a temps
complet.

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

L'Oficina Jove del Vallès Oriental tanca a l'agost
El Servei de Treball de l'Oficina Jove del Vallès Oriental romandrà
tancat per vacances tot l'agost.

Si durant el mes d'agost
necessiteu un cop de mà o
orientació laboral, us podeu
adreçar a l'Oficina Jove de
Treball, ubicada a Barcelona.
C/ Calàbria 147, Barcelona.
Línea vermella, parada Rocafort.
En horari de 9’30 a 14h de dilluns a divendres.
No cal cita prèvia, però recordeu portar el
vostre currículum!
Per més informació podeu trucar al
93 567 56 63

Bones vacances!!!
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CONTACTA'NS

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, Caldes de
Montbui i Lliçà de Vall, al correu:
treball2.vallesoriental@oficinajove.cat
/oficinajove.vallesoriental
/ojvallesoriental
/OjVoriental
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