
ESPAI
ENTREVISTES

Dia:

Hora:

Lloc:

Requisits:

Durada:

Cal portar:

Dimarts 9 d'abril de 2019

09.00 h

Centre Polivalent de Miami Platja

Estar inscrit a la Borsa de Treball Municipal 

Un màxim de 5 minuts per aspirant

Un currículum vitae actualitzat

* Per poder fer l’entrevista s’han de complir els requisits demanats per
les empreses.

* Els torns d’entrevista es faran per ordre d’arribada.

* A partir de l’aspirant número 20 de cada una de les ofertes no
s’assegura l’entrevista, però sempre es podrà entregar el CV.

L’ESPAI
 Av. Màlaga, 32 - Miami Platja

Tel. 977 17 25 27
promocio@mont-roig.cat

 www.mont-roig.cat

IMPORTANT MÉS INFO

Ajudant/a de cuina i rentaplats (1). Persona polivalent en les diferents tasques. Mínim 6 mesos d’experiència en el sector. 
Cambrer/a (1). Mínim 1 any d’experiència en el sector. Valorables idiomes. 

GRUP AUDA
Ajudant/a de cuina (1). Català i castellà. Valorable experiència en el sector.
Cambrer/a (4). Nivell alt de català, castellà i anglès. Valorable segona llengua estrangera. 
Jardiner/a (1). Carnet d'aplicació i manipulació de productes fitosanitaris. Carnet B. Valorable experiència en el sector 
i en manteniment de piscines. Valorable carnet C i de plataformes elevadores. 

ALANNIA ELS PRATS - MARJAL RESORTS
Animador/a polivalent, esportiu i de mini club (10). Mínim 1 temporada d’experiència en el sector. Nivell alt de català, castellà 
i anglès. Valorable segona llengua estrangera. 
Cuiner/a i ajudant/a cuina (10). Mínim 1 any d’experiència en hotel/resort. Capacitat per treballar amb volum elevat de clients. 
Cambrer/a i ajudant/a de cambrer/a (10). Nivell alt de català i castellà. Nivell mitjà d’anglès. Valorable experiència en el sector. 
Caixer/a – reposador/a de supermercat (5). Nivell mitjà d’anglès. Valorable experiència en el sector. 
Recepcionista (5). Mínim 1 temporada d’experiència en hotel/resort. Nivell alt de català, castellà i anglès. Informàtica. Valorable 
segona llengua estrangera. 

GINO’S MIAMI PLATJA

CÀMPING LA TORRE DEL SOL
Recepcionista (3). Experiència en el sector. Nivell alt de català, castellà, anglès i francès. Valorable holandès i alemany. 
Animador/a (3). Experiència en el sector. Nivell alt de català, castellà, anglès i francès. Valorable holandès i alemany. 




