
 

 

 

  

 
LLOCS DE TREBALL SOL·LICITATS PER LES EMPRESES: 
 

LLOC DE TREBALL SECTOR EMPRESA CENTRE DE TREBALL TASQUES PRINCIPALS REQUISITS VALORABLES TIPUS CONTRACTE 
1. AUXILIAR ADMINISTRATIU Consultoria empresarial Girona Atenció al client / tasques de facturació / registre de dades /altres tasques adm. bàsiques 

Atenció al públic / ofimàtica / facturació ... Parcial 
2. COMERCIAL Consultoria empresarial Girona Captació de clients / gestió de clients Aptitud comercial / ofimàtica ... Complet 

3. AUXILIAR ADMINISTRATIU I SUPORT EN EVENTS Esports d’aventura Comarca 
Atenció al client / gestió de reserves / tasques adm. diverses: factuació, arxiu... / suport en l’organització d’events (logística, agenda...) 

Persona dinàmica / iniciativa / disponibilitat per viatjar / flexibilitat horària / carnet B i vehicle propi / coneix. facturació, xarxes socials, powerpoint... 

Parcial inicialment 

4. MONITOR/A ESPORTS D’AVENTURA Esports d’aventura Comarca 
Monitoratge de paintball i esports d’aventura: atenció, acollida, gestió, incidències... / tasques derivades: habituallament, servei de bar... 

CFGM Activitats físicoespor-tives en medi natural / flexibilitat horària / carnet de conduir / Monitor-a ... 
Parcial  

5. RECEPCIONISTA Lleure i esport Comarca 
Atenció als jugadors pitch&putt / gestió incidències / carregar màquines begudes / neteja i acondicionament / recollir pilotes... 

Anglès parlat / bona imatge / carnet de conduir / coneix. manteniment i jardineria ... 
Parcial inicialment 

6. DELINEANT JUNIOR Enginyeria de projectes Banyoles Delineació de plànols segons intruccions / medició / atenció telefònica ... 
Competències informàtiques / autocad ... Parcial 



 

 

 

  

7. CUIDADOR D’ANIMALS I MANTENIMENT 
R&I de productes d’ús veterinari – granja experimental Comarca 

Cura i atenció dels animals de granja: alimentació, manipulació, pesatge, presa de mostres... / tractaments veterinaris / manteniment i neteja / registre de dades ... 

Interès pel món animal-ramader-veterinari /  CFGM Agrari / autonomia / càlcul / carnet de conduir / excel / anglès ... 
Parcial 

8. MOSSO DE QUADRA Hípica Comarca 
Alimentació i cura dels cavalls / neteja i manteniment de les instal.lacions / ajudar a equipar / atenció al client ... 

Interès pels cavalls / atenció al públic / CFGM Conducció activitats en el medi natural / carnet de conduir / anglès ... 
Parcial 

9. PERSONAL AUXILIAR NETEJA I ACCESSOS Serveis auxiliars Comarca Neteja i acondicionament d’instal.lacions / control d’accessos d’aforaments Flexibilitat horària Parcial 

10. MOSSO DE MAGATZEM Hostaleria i franquícies Banyoles 

Recepció i col.locació de comandes, preparació i lliurament / comprovació documentació i estat dels productes / neteja i manteniment / realització d’inventaris / en el seu cas, tasques administratives i en el transport internacional ... 

Capacitat física / coneixements en magatzem i logística / competències informàtiques... 
Parcial/Complet 

11. SUPORT AL DEPT. DE QUALITAT Agroalimentari Comarca 
Seguiment i control dels diferents operatius i registres diaris de qualitat / recollida de mostres segons protocols / enregristrament de dades ...  

CFGM Alimentari / excel / word / coneixements de qualitat / transport ... 
Parcial inicialment 

12. SUPORT AL DEPT. DE MANTENIMENT (Inventari) Agroalimentari Comarca Creació / actualització de l’inventari de tota la maquinària / enregistrament de dades ... 
Alt nivell ofimàtica (principalment excel) / transport ... Parcial 



 

 

 

  

13. MAQUINISTA I OPERARI PALISTA Construcció d’obra pública i civil Província de Girona 

Extesa i recollida d’asfalt (palista) / conducció de màquines específiques d’extesa d’aglomerat: fresadora, mini carregadora, extenedora i rulo compacte ... 

Carnet de conduir B / polivalència / experiència prèvia en conducció de maquinària ... 
Complet 

14. AJUDANT DE CAMBRER / CAMBRER Hostaleria Comarca 
Preparació de les taules, disposició sala, etc / servei de barra i menjador / atenció al client / recollida i acondicionament de la sala / emmagatzematge ... 

Atenció al públic / carnet de conduir / anglès / francès ... Parcial 

15. AJUDANT DE CAMBRER Hostaleria Comarca 

Preparació de les taules, disposició sala, etc / preparació d’esmorzars / servei de barra i menjador / neteja i acondiciona-ment de la sala i instal.lacions / emmagatzematge, carregar neveres, roba, etc 

Atenció al públic / carnet de conduir / anglès / francès ... Complet 

16. AJUDANT D’HÍPICA Hípica Comarca 
Treballar els cavalls a la corda i treballar els ponis d’escola / tasques diverses segons necessitats: neteja de paddocks, posar viruta als boxs, passar rascló a la pista, etc 

Interès pels cavalls / Monitor-a de lleure / transport ... Parcial 

17. DISSENYADOR/A GRÀFIC Disseny gràfic Comarca 
Disseny de fulletons, catàlegs, campanyes publicitàries... / acompanyament en les visites a clients, segons necessitats / arxiu i classificació ...  

Batxillerat artístic / Nocions de dibuix / coneixement programes de disseny / transport ... 
Parcial/Complet 



 

 

 

  

18. AUXILIAR ADMINISTRATIU Hostaleria Banyoles 
Arxiu i classificació de documents / registre de dades / tasques administratives bàsiques segons necessitats ... 

Persona organitzada / word / excel ... Parcial 

19. AJUDANT DE CUINA Hostaleria Banyoles Preparació i elaboració de plats, menús, tapes i racions / càtering 
Experiència prèvia en restaurants (cuina moderna) / carnet de conduir B ... 

Parcial inicialment 

20. AJUDANT DE PERRUQUERIA Perruqueria Banyoles 
Rentar i secar cabells / atenció al client i donar hores /  neteja de l’establiment i col.locació de productes / depilació celles / encàrrecs ... 

CFGM Perruqueria i estètica / atenció al públic ... Parcial inicialment 
 
 
 
 
 
 
 


