Carrer Sant Sebastià, 11
08800 Vilanova i la Geltrú

93 893 77 77
garraf@oficinajove.cat
www.oficinajove.cat/garraf

EDUCADOR/A SOCIAL PER A CENTRE
DE MENA
Cerquem educador/a per centre a Torredembarra
pel torn de cap de setmana i festius (dissabte i
diumenge).
REQUISITS:
- Domini de l'àrab
-Titulació en l'àmbit social (preferiblement Educació
Social)
-Facilitat per a treballar en equip
-Capacitat organitzativa
- Actitud proactiva
- Capacitat de resolució de conflictes
-Habilitat per a establir un vincle educatiu positiu
per al desenvolupament integral del menor
ES VALORARÀ:
- Comprensió i sensibilització amb el fenòmen
MENA (preferiblement experiència directa amb el
col·lecitu)
-Experiència impartint classes d'alfabetització
- Coneixement de la xarxa de recursos i del territori
ENVIAR CV A:
alba.lazaro@intress.org
Caduca:05/06/2019
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MONITORS/ES DE LLEURE A
CASES DE COLÒNIES
Si ets monitor/a de lleure i busques feina,
vine a treballar a les nostres cases de
colònies a Osona, Palamós i Tarragona.
Incorporació immediata.
Persones majors de 20 i menys de 30 anys.
Disponibilitat de dilluns a divendres.
Envia el teu CV actualitzat a
rrhh@eixestels.com

Caduca:05/06/2019
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CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE 4 PLACES
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
Es convoquen 4 places d'Auxiliar Administratiu/va C2
escala d'administració general, subescala auxiliar, de
personal funcionari de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
El termini de presentació d’instàncies està pendent de la
publicació de l’anunci al DOGC, serà de 20 dies a partir de
l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC. La
previsió de les proves és el setembre 2019.
Podeu consultar requisits, fases del concurs i temes a
www.vilanova.cat
Bases completes del concurs:
https://seuelectronica.vilanova.cat/doc/doc_52416092.pdf
Caduca:05/06/2019

TÈCNIC/A SUPERIOR EN DRET AJUNTAMENT
DE VILANOVA I LA GELTRÚ
Oferta de treball per proveïr el lloc de treball de Tècnic/a
superior en Dret de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,
integrat a l'estructura de la secretaria Municipal amb
funcions d'assessorament legal general als diferents
serveis municipals.
Nomenament com a funcionari interí fins la incorporació del
titular de la plaça. Borsa de treball.
El termini de presentació d’instàncies és fins al 23 de maig
de 2019. Les proves es realitzaran a principis de juny.
Podeu consultar requisits, fases i temari a
www.vilanova.cat
Bases completes del concurs:
https://seuelectronica.vilanova.cat/doc/doc_31166426.pdf
Caduca:23/05/2019

Carrer Sant Sebastià, 11
08800 Vilanova i la Geltrú

93 893 77 77
garraf@oficinajove.cat
www.oficinajove.cat/garraf

BORSA DE TREBALL PROFESSORAT DE
MÚSICA A VILANOVA I LA GELTRÚ
Per proveïr llocs de treball de professorat especialista de
música de l'Escola i Conservatori Municipal Mestre
Montserrat que requereix d'una cobertura immediata i, en
tant no es proveeixin de forma definitiva, s'estableixen les
bases generals del funcionament de la borsa de treball de
persones disponibles per a ser contractades en règim
laboral temporal no fix.
Contracte laboral temporal de substitució.
13 especialitats.
Les entrevistes es realitzaran entre el juny i juliol.
El termini de presentació d’instàncies és el 7 de juny de
2019.
Podeu consultar requisits, fases del concurs i temes a
la www.vilanova.cat.
Bases completes del concurs:
https://seuelectronica.vilanova.cat/doc/doc_16003818.pdf
Caduca:07/06/2019
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ES BUSCA CAMBRERS/ES I
CUINERS/ES
Es busca cambrers/es i cuiners/es a Sant
Pere de Ribes.
Requisits: compromís i bona actitud.
Incorporació inmediata.
Interessats/ades enviar CV
a: administracion@coolinarymarket.com

Caduca:29/05/2019

CAMBRER/A PER ESPAI DE VINS A
VILANOVA I LA GELTRÚ
Espai especialitzat en venda i degustació de
vins i caves a Vilanova i la Geltrú busca
cambrer/a per incorporar al seu equip.
Contracte de treball estable.
Requisits: persones joves, creatives, amb
empatia per atendre els clients i amb
experiència a la cuina.
Els candidats i candidates que vulguin
aplicar a aquesta oferta de feina tenen una
setmana per fer-ho. Entra a l’enllaç de sota
per conèixer els detalls de l’oferta i per saber
què et cal per presentar-t’hi:
http://www.lacavawinebar.cat/wpcontent/uploads/2019/05/OFvins2019.pdf
www.lacavawinebar.cat
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CUINER/A PER ESPAI DE VINS A
VILANOVA I LA GELTRÚ
Espai especialitzat en venda i degustació de
vins i caves a Vilanova i la Geltrú busca
cuiner/a per incorporar al seu equip.
Contracte de treball estable.
Requisits: persones joves, creatives, amb
empatia per atendre els clients i amb
experiència a la cuina.
Els candidats i candidates que vulguin
aplicar a aquesta oferta de feina tenen una
setmana per fer-ho. Entra a l’enllaç de sota
per conèixer els detalls de l’oferta i per saber
què et cal per presentar-t’hi:
http://www.lacavawinebar.cat/wpcontent/uploads/2019/05/OFcuin2019.pdf
www.lacavawinebar.cat

Caduca:20/05/2019

