OFERTES AMPOSTA 2020

7435) Es busquen 312 SOCORRISTES per treballar
temporada estiu per diferents localitzacions arreu de
Catalunya. Província Tarragona: platja Alcanar (7), platja
Mont-roig (35), platja Cambrils (5), Aquopolis La Pineda (60)
piscines Tarragona (40)
Imprescindible títol socorrista aquàtic, disponibilitat
desplaçaments i flexibilitat horària (Es valorarà tenir vehicle
propi, idiomes i certificat discapacitat).
7964) Empresa d’Ulldecona cerca, 1 XAPISTA –
PINTOR/A DE VEHICLES. Imprescindible 2 anys
d’experiència i vehicle propi.
8349) Empresa d’Amposta cerca, 1 TÈCNIC/A EN
MANTENIMENT D’INSTAL.LACIONS HOTELERES.
Imprescindible experiència mínima dos anys, coneixements
d’electricitat i fred industrial (càmeres frigorífiques i aires
condicionats) i carnet cotxe.
8386) Empresa d’Amposta cerca, 5 ENVERNISSADORS /
LACADORS / POLIDORS DE MOBLES - FUSTA.
Imprescindible experiència mínima i carnet de cotxe.
8765) Empresa d’Amposta cerca, 2 COMERCIALS.
Contracte mercantil com a col.laboradors externs dins del
sector de les assegurances. Imprescindible carnet i vehicle
i valorable experiència.

8949) Empresa d’Amposta cerca, 2 FUSTERS/ERES –
MUNTADORS/ORES DE CARPINTERIA METÀL.LICA.
9012) Residència d’Alcanar cerca, 1 CUINER/A
(COL.LECTIVITATS). Jornada parcial. Imprescindible
experiència de dos anys en feina similar.

9152) Ajuntament d’Ulldecona cerca, 4
PEONS MANTENIMENT-BRIGADA. (Imprescindible ser
DONO i no cobrar la prestació contributiva i residir a
Ulldecona).
9227) Empresa d’Amposta cerca, 4 ELECTRICISTESLAMPISTES, oficials de 1ª i ajudants. Imprescindible curs
bàsic PTL (20h) o tarja TPC.
9750) Entitat d’Amposta cerca, 2 MONITORS/ES DE
LLEURE per incorporació immediata. Contracte en
pràctiques de sis mesos. Requisits impriscindibles: DONO,
Garantia Juvenil i titulació:






Monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil, expedit
per la Direcció General de Joventut
Certificat de professionalitat de dinamització d'activitats de lleure
educatiu infantil i juvenil.
Cicle formatiu de grau superior d'animació sociocultural.
Cicle formatiu de grau superior d'animació sociocultural i turística.
Cicle formatiu de grau superior d'ensenyament i animació
socioesportiva.

9862) Entitat d’Amposta cerca, 1 DIRECTOR/A DE LLEURE
per incorporació immediata. Contracte en pràctiques de sis
mesos. Requisits imprescindibles: DONO, Garantia Juvenil i
titulació:




Director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil, expedit
per la Direcció General de Joventut
Certificat de professionalitat de direcció i coordinació d'activitats de
lleure educatiu infantil i juvenil.
Cicle formatiu de grau superior d'animació sociocultural i turística.

9957) Empresa d’Amposta cerca, 1 OPERARI/ÀRIA
FABRICACIÓ PALETS. Vehicle propi.
10072) Empresa d’Amposta cerca, 1 EMPLEAT
ADMINISTRATIU/IVA, oficial 1ª per tasques de cap
d’oficina. Imprescindible mínim un any d’experiència.
Valorable formació en gestió de prevenció de riscos i
qualitat.
10216)
Consell
Comarcal
del
Montsià
cerca
EMPLEATS/ADES DE NETEJA. Imprescindible acreditació
experiència en neteja mínima de sis mesos.Vehicle propi i
flexibilitat horària.

