INTERMEDI 1
ACTIVITAT D’AVALUACIÓ 2
COMPRENSIÓ LECTORA-EXPRESSIÓ ESCRITA-EXPRESSIÓ ORAL
Llegeix aquests anuncis

FUSTER
Taller de la comarca del Segrià
necessita fuster per treballar de dl. a dv. i ds. al matí.
Requisit imprescindible: experiència mínima de 2 anys. Jornada
completa
Sou brut de 1.000 a 1.300 € al mes
Tel. de contacte: 672 438 906 (Sr. Ramon)

Monitor/a de menjador
Empresa dedicada a la restauració col·lectiva, líder en el sector de l’hostaleria i el turisme,
necessita contractar un monitor/a de menjador per a la zona del Baix Llobregat.
Tasques: servei de monitoratge de menjador, atenció als nens i nenes, recollida i neteja del
menjador…
Es demana: experiència mínima de 2 anys en feina semblant
Horari: de 12.00 a 14.30 h
Sou segons conveni
Tel. de contacte: 645 354 732 (Sra. Dolors)

Administratiu/iva
Empresa editorial necessita un administratiu/iva per a l’atenció telefònica i l’atenció al públic, i
per a tasques de gestió.
És imprescindible tenir estudis universitaris d’administració i direcció d’empreses i
coneixements informàtics.
S’ofereix contracte indefinit, i horari de 8.00 a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h
Sou entre 13.000 i 16.000 € bruts/any
Les persones interessades envieu el currículum a l’a/e: llibres@llibresllibres.cat

AJUDANT DE CUINA
Restaurant del Maresme necessita un ajudant de cuina amb experiència mínima
d’un any.
Incorporació immediata
Horari: de 12.00 a 15.00 h i de 19.00 a 23.00 h
Sou segons conveni
Les persones interessades envieu currículum a : menjar@menjo.cat

MECÀNIC
Empresa de jardineria de l’Anoia necessita mecànic.
La feina consistirà a reparar maquinària de jardí, com ara tallagespes,
desbrossadores, motoserres, generadors, etc.
També haurà d’atendre la clientela.
Requisists imprescindibles: nivell d’estudis FPII de mecànica i carnet de
conduir
S’ofereix feina estable. Jornada completa de dl. a dv. de 9.00 a 13.00 h i de
15.00 a 19.00 h i ds. al matí
Envieu el currículum a jardi@jardi.cat

Muntador de mobles
Busquem urgentment personal per distribuir i muntar mobles per a una
empresa important.
Es demana: experiència mínima de dos anys en feina semblant
Tel. de contacte: 677 439 549

