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RECURSOS

En el butlletí d'aquest mes de febrer
us adjuntem un cartell sobre el Servei
d'Intermediació Laboral de l'Oficina
Jove del Vallès Oriental, Hi ha una
breu

explicació

sobre

el

funcionament d'aquest servei perquè
en podeu fer difusió amb aquelles
empreses

que

puguin

estar

interessades.
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 al següent enllaç.

PÀGINA 03

OFERTES DE TREBALL DE
L'OFICINA JOVE
Actualització dia 04/02/2020
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).
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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.
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.
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.
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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.
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.
90701 - Professor/a anglès extraescolar
Es busca professor/a d'anglès extraescolar al Vallès Oriental.
Es demana: Nivell d'anglès C1 (Advanced), amb títol de First
Certificate.
S'ofereix: Contracte temporal i jornada a temps parcial.
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90702 - Peó de jardineria amb certificat de discapacitat
Es busca peó de jardineria amb certificat de discapacitat a La
Roca del Vallès.
Es demana: Formació en jardineria i certificat de discapacitat
intel·lectual, física o sensorial.
S'ofereix: Contracte temporal de sis mesos amb possibilitat
d'indefinit. Jornada a temps complet de dilluns a divendres.
90703 - Peó de neteja amb certificat de discapacitat
Es busca peó de jardineria amb certificat de discapacitat a La
Roca del Vallès.
Es demana: Certificat de discapacitat intel·lectual, física o
sensorial.
S'ofereix: Contracte temporal de sis mesos amb possibilitat
d'indefinit. Jornada a temps complet.
90705 - Professor/a extraescolars de robòtica educativa
Es busca persona per realitzar activitats de robòtica educativa als
centres educatius al Vallès Oriental.
Es demana: Estudiant de magisteri, psicologia, CAFE o similars,
o recent titulats.
S'ofereix: Contracte d'obra i servei. Jornada a temps parcial, de
dilluns a divendres migdies i/o tardes.
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90902 - Monitor/a de menjador amb anglès
Es busca persona per fer de monitor de menjador amb anglès a
L'Ametlla del Vallès.
Es demana: Títol de monitor/a de lleure, experiència de treball
amb infants, anglès nivell mínim first.
S'ofereix: Contracte a temps parcial.
90910 - Gerocultor/a
Es busca gerocultor/a a Santa Eulàlia de Ronçana.
Es demana: CFGM, certificat de professionalitat o equivalent.
S'ofereix: Contracte temporal amb possibilitat d'indefinit.
91001 - Professor/a d'anglès
Es busca persona per fer de professor/a d'anglès a Vallromanes.
Es demana: Experiència i bona comunicació.
S'ofereix: Contracte temporal d'octubre a juny a temps parcial.
91002 - Dissenyador/a gràfic en pràctiques
Es busca dissenyador/a gràfic en pràctiques a Granollers.
Es demana: Titulació en Disseny Gràfic (Elivasa, Llotja, Eina o
similar) finalitzada. Tenir entre 22 i 25 anys aproximadament.
S'ofereix: Contracte en pràctiques amb jornada en temps
complet.
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91003 - Educador/a
Es busca educador/a a La Garriga per impartir classes de suport
socioeducatiu a infants de primària.
Es demana: Educador/a social.
S'ofereix: Contracte d'obra i servei a temps parcial.
91201 - Educador/a social
Es busca educador/a a Granollers per impartir classes de suport
socioeducatiu i ensenyar metodologies d'estudi a joves d'institut.
Es demana: Educador/a social, expert/a en ofimàtica.
S'ofereix: Contracte d'obra i servei a temps parcial.
91202 - Educador/a social amb anglès
Es busca educador/a a Granollers per impartir classes de suport
socioeducatiu i ensenyar metodologies d'estudi a joves d'institut
en anglès.
Es demana: Educador/a social, anglès acreditat.
S'ofereix: Contracte d'obra i servei a temps parcial.
91203 - Pizzer/a
Es busca pizzer/a a Granollers.
Es demana: Experiència en elaboració total des de zero de
pizzes i experiència en forn de llenya i elèctric, nocions bàsiques
de cuina.
S'ofereix: Contracte temporal de tres mesos a temps complet.
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00101 - Empleat/da de neteja col·lectivitats
Es busca personal de neteja per a casa de colònies a St. Esteve
de Palautordera.
Es demana: Capacitat de treball, pulcritud i neteja. Persones
actives, capacitat de treball en equip i bona actitud amb
companyes.
S'ofereix: Contracte temporal per obra i servei. Possibilitat
d'allotjament durant els dies de feina.
00102 - Ajudant cambrer/a col·lectivitats
Es busca ajudant de cambrer en menjador de casa de colònies a
St. Esteve de Palautordera.
Es demana: Capacitat de treball, bona atenció al públic, bona
imatge, disponibilitat horària amb caps de setmana inclosos.
Persones actives, capacitat de treball en equip, bona actitud amb
companyes, bona presència.
S'ofereix: Contracte temporal per obra i servei. Possibilitat
d'allotjament durant els dies de feina.
00103 - Ajudant cambrer/a col·lectivitats
Es busca monitor/a de casa de colònies a St. Esteve de
Palautordera.
Es demana: Experiència en colònies, ja siguin voluntàries o per
empresa (Agrupament escolta, esplai o casa de colònies).
S'ofereix: Contracte temporal per obra i servei.
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00104 - Cuiner/a col·lectivitats
Es busca cuiner/a de casa de colònies per escoles i famílies a St.
Esteve de Palautordera.
Es demana: Experiència en cuina de col·lectivitats i gestió de
cuina. Persona activa, capacitat de treball en equip, bona actitud
amb companyes, capacitat d'organització i dirigir personal a
càrrec.
S'ofereix: Contracte temporal per obra i servei.
00106 - Dinamitzador/a TIC amb gent gran
Es busca dinamitzador/a TIC per a gent gran a Granollers i
Santa Maria de Palautordera.
Es demana: Experiència en la utilització d'eines digitals TIC i
dinamització de grups. Es valorarà formació en àrees tècniques
(informàtica, enginyeria o similar) i socials (pedagògica,
psicològica, etc.).
S'ofereix: Contracte temporal per obra i servei fins maig 2020.
00107 - Formador/a d'extraescolars de robòtica educativa
Es busca formador/a d'extraescolars de robòtica educativa a
centres educatius a Granollers i Santa Maria de Palautordera.
Es demana: Experiència amb nens i nenes de primària en
diversos àmbits educatius. No cal experiència en robòtica, abans
es farà una formació.
S'ofereix: Contracte temporal per obra i servei.
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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 2020

Recordeu que com cada any, torna la Fira Guia't a Granollers. Aquest any
se celebrarà els dies 31 de març i 1 i 2 d'abril. Al següent enllaç podreu anar
consultant les informacions que vagin sortint sobre la fira, nosaltres us
seguirem informant en el butlletí del mes que ve.
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Saló de l'Ensenyament

Entre els dies 18 i 22 de març, tindrà lloc el Saló de l'Ensenyament a
Barcelona. En el següent enllaç trobareu tota la informació al respecte.
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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, La Garriga,
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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