Treball de Temporada
Ajuntament d’Argentona

BARR S

AMB PROJECTES

Què he de fer abans?
 Planifica la teva agenda
 Reflexiona sobre què vols/pots fer
 Què vull fer?
 Què sé fer?
 Què puc fer?

 Explora el mercat de treball
 Investiga on buscar







Xarxa personal
Empreses de Treball Temporal
Portals d’Internet especialitzats
Serveis d’Ocupació locals (http://www.diba.cat/slo/)
Serveis públics d’Ocupació (https://www.oficinadetreball.gencat.cat)
Premsa

 Tingues preparades les teves eines (CV i carta)
 Prepara’t l’entrevista

Feines de temporada?
 Increment entre:
 Estiu, Nadal i època de rebaixes

 Sectors de:







Turisme i Hostaleria
Oci i Lleure
Socorrisme
Agrícola
Comerç
Perfil segons ADECCO:
 Menors 25 anys amb algun idioma.

Ocupacions més demanades
 Turisme i Hostaleria
 Cambrer i Ajudant de cuina
 Parcs temàtics
 Informació i animació turística

 Oci i lleure

 Monitor del lleure
 Festivals i concerts
 Socorrisme

 Agrícola





Comerç i Atenció al client
Botigues i Grans Magatzems
Supermercats
Promocions, enquestes i repartiment de publicitat

 D’altres

 Pistes d’esquí
 Creuers
 Classes particulars i cangurs

Cambrer i Ajudant de Cuina
 Sector d'hostaleria: el que té més ofertes a l’estiu
 On puc treballar?
 A platges (guinguetes), bars, restaurants, hotels, càmpings,
turisme rural

 Funcions:
 Atendre amablement els clients, ajudar a preparar el menjar i
servir-lo, repartir-lo a domicili, etc

 Requisits:
 Poden demanar Cicles Formatius de la família de Turisme i
Hostaleria
 Carnet manipulador/a
 Valorable idiomes
 Experiència: recomanable, però no imprescindible

Cambrer i Ajudant de Cuina

 Condicions laborals:
 Contracte temporal, amb remuneració variable, contractes fixos
discontinus
 Sovint amb hores extres i propines
 En ocasions, àpats o allotjaments gratuït
 Dies mínims legals de festa

 Com accedir-hi

 Per ETT (majoritàriament)
 Autocandidatura
 Internet:
 Gastroempleo: http://www.gastroempleo.com/
 Hosteleo: https://hosteleo.com/
 Gremi d’Hotels de Barcelona:
http://www.barcelonahotels.org/
 Gremi de Restauració de Barcelona:
http://www.gremirestauracio.com/
 Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona:
http://gihostaleria.org/
 Federació d’Hostaleria de Lleida: http://www.hostaler.org/
 Associació d’Empresaris d’Hostaleria de la província de
Tarragona: http://aeht.es/

Parcs temàtics
 Llocs a cobrir:
 Animació, Atenció al públic, Restauració i
hostaleria, Promotors

 Com accedir-hi:
 Per ETT
 Autocandidatura
 Internet:
 https://www.portaventuraworld.com/nosotros/trabaja-con-nosotros (Port
Aventura)
 http://www.asproparks.com/empleo/ (Aqualeon, Marineland, Aquarium)
 http://files.aquadiver.com/aquadivercastella.pdf (Platja d’Aro)
 http://www.aquabrava.com/es/trabaja-con-nosotros (Roses)
 http://parquesreunidos.com/talent/work-with-us/ (Aquapolis, Vila-seca)
 http://www.illafantasia.com/treballa.php

Informació i animació turística
• Llocs a cobrir:
– Recepció, informació, atenció al públic, acompanyament a
grups, promoció de productes i serveis

• Requisits:
– Cicles formatius
– Títol de Monitor de lleure
– Competències:
• Facilitat de tracte amb el públic, bona presència, amabilitat, conèixer
bé l'entorn del qual s'informa, tenir flexibilitat i capacitat d'adaptació i,
molt sovint, saber idiomes.

– Experiència: no imprescindible

• Condicions laborals
– Segons sigui de plantilla o de temporada
– Sobretot de caps de setmana

Informació i animació turística
 Com accedir-hi
 Autocandidatura
 Guies d’empreses: guies grogues, Gremi d’Hostaleria i
Turisme, Empreses de gestió cultural

 Internet:
http://www.turiempleo.com/
http://www.turijobs.com/
https://hosteleo.com/
http://www.servituristic.com/
http://www.campingscatalunya.com/
http://establimentsturistics.gencat.cat/rtcwebguies/AppJav
a/index.jsp
 www.4traveljobs.es
 www.servituristic.com
 www.animajobs.com







Oci i Lleure
Monitor de lleure
 En què consisteix?

 Organitzar activitats durant el temps lliure d’infants i joves,
conduint i animant grups, tenint cura d’ells o contribuint a
planificar activitats.

 Tipus d’activitats:
 Colònies, Casals, Camps de treball, Rutes i Campaments
 Àrees temàtiques: medi ambient, idiomes, esports...
 Àmbit escolar:
 Monitors de menjador, extraescolars i monitors de pati

 Requisits:
 Títol de monitor d'activitats de lleure infantil i juvenil
indispensable
 Valorables: socorrisme, manipulador d’aliments, estudis de
cicles formatius o universitaris de branca social o educativa
(pot ser en curs), formació especialitzada en temàtiques
(música, teatre, pintura…)
 Tenir 18 anys
 Experiència: molt Important, encara que sigui de voluntariat

Monitor de lleure

 Condicions laborals:

 Horari depèn de l’activitat, a les colònies, campaments i rutes
total.
 Caps de setmana majoritàriament

 Com accedir-hi
 Autocandidatura: directament a les administracions públiques,
associacions o entitats de lleure que organitzen les activitats
 Internet:







http://www.educajob.com/
http://www.eduso.net/ofertas/
http://www.todomonitores.es
www.accac.cat
www.hacesfalta.org
www.bcn.cat/tjussana

 Borses de treball d’administracions públiques:

 http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=3855
 Més informació per treballar de Monitor/a:
 http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/feines_d_estiu_i_treball
_temporal/treballar-de-monitor-a-deducacio-en-el-lleure/

Festivals i concerts
 Llocs a cobrir:

 Personal de suport per muntar i desmuntar l'espai, venda
d’entrades, donar informació, seguretat, repartiment de
publicitat, tècnics de so, cambrers, etc

 Requisits

 Formació mínima: Graduat escolar. Cicles formatiu imatge i
so
 Competències: Gust pel tracte amb la gent, iniciativa,
adaptació als horaris
 Experiència: Valorable experiència en feines de cara al
públic

 Condicions laborals

 Contracte d’obra i servei
 Moltes hores seguides, de vegades de nit

 Com accedir-hi: adreçar-se directament als
organitzadors dels esdeveniments (web)

Festivals i concerts
Alguns festivals a Barcelona:
• SONAR: amfilms@sonar.es
• Sala Montjuic: info@salamontjuic.org
• Cruïlla Barcelona:
http://cruillabarcelona.com/ca/contacta-ns
• Mas i mas: http://www.masimas.com/contacte
• Matinee group (diversos festivals):
info@matineegroup.com
• Primavera Sound: http://www.elsegell.com/contact

Socorrisme
• En què consisteix?

– Atenció i prevenció d’accidents a:

• Piscines, platges, llacs, com a socorrista aquàtic
• Instal·lacions esportives i de lleure, com a socorrista terrestre

• Requisits:

– Imprescindible títol socorrista aquàtic o aquàtic i terrestre.
– Valorable: animador sociocultural o monitor
– Competències: Bona forma física, molts reflexos i uns nervis
ben temperats, facilitat de relació amb la gent i capacitat de
concentració.
– Experiència: Important, si es pot contracten la mateixa
temporada cada temporada

• Condicions laborals:

– L’horari depèn del lloc (sobretot caps de setmana)
– Normalment temporals

Socorrisme
• Com accedir-hi
– A Creu Roja es fan cursos especialitzats i disposen
d’una borsa de treball, amb prioritat pels que fan
serveis de voluntariat
– Autocandidatura a instal·lacions esportives,
empreses de lleure, càmpings, hotels, etc.
– Creu Roja, Oficina Provincial
Joan d'Àustria, 120-124
08018 Barcelona
93 300 65 65
www.creuroja.org
– Federació Catalana de Salvament i Socorrisme
París, 44
08904 Hospitalet de Llobregat
93 440 60 98
www.salvament.org
fcs@salvament.org
– www.socorrismo.com

Treball al camp
• Funcions: Collir fruita

– Principalment entre juny i novembre

• Requisits:
–
–
–
–

No requereix d’estudis mínims
Edat mínima legal (16 anys)
Experiència no imprescindible
Idiomes si la feina és a l’estranger

• Condicions laborals

– Principalment la temporada va de juny a novembre
– Inici de la jornada normalment abans de les 7h, amb 8-10
hores diàries
– Normalment treball intensiu d’un mes o més
– També hi ha ofertes a l’estranger

Treball al camp
 Com accedir





Autocandidatura directament a les finques
SOC
Entitats de pagesos
Internet







www.wwoof.org
http://anefa.org/saisonniers/
www.fruitfuljobs.com
http://www.seasonalwork.co.nz/online/welcome.csn
http://www.uniopagesos.cat/
http://www.jarc.es/

Comerç i atenció al client
Botigues i Grans Magatzems
• Funcions: Atendre al públic i venda
• Requisits
– Recomanable un mínim en Graduat Escolar, inclús algun Cicle
Formatiu de Grau Mitjà en tècnic de comerç
– Competències: Caràcter dinàmic, facilitat de paraula, bona
educació i presència, honestedat a la caixa, idiomes (en zones
turístiques)
– Experiència: no imprescindible

• Condicions Laborals
– Eventuals (Nadal, estiu en zones turístiques i rebaixes)
– La remuneració depèn del conveni col·lectiu per la categoria
laboral, i en ocasions amb incentius

Supermercats
• Llocs a cobrir: Magatzem, Reposadors/es, Caixers/es i
dependents/es de diferents seccions (carnisseria,
peixateria, fruiteria...)

• Requisits

– Recomanable el graduat escolar mínim, curs
formatiu en comerç valorable
– Competències (en funció del lloc): rigor, agilitat,
dinamisme
– Experiència: no imprescindible, però recomanable en
llocs similars. Sí, per treballar de dependent de
seccions

• Condicions laborals

– Per torns matí o tarda, i caps de setmana
– Temporals i a temps parcial
– Descomptes en productes

Supermercats
• Com accedir-hi:
– Borses de treball pròpies
– Autocandidatura/ Anuncis a aparadors
– Web:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.condis.es/
www.carrefour.es
www.alcampo.es/
www.caprabo.es/
www.bonpreu.cat
www.ecoveritas.es/
www.dia.es
www.aldi.es
www.lidl.es
www.mercadona.es
www.sorlidiscau.es
www.supermercadoelcorteingles.es

Promocions, enquestes i repartiment de publicitat
 Llocs a cobrir:

 Enquestes: Aconseguir que un nombre determinat de
persones amb unes característiques predefinides per
l'empresa et responguin un qüestionari
 Promocions: Informar la gent sobre algun producte o
servei nou i/ vendre’l
 Repartiment de publicitat: lliurar fullets publicitaris

 Requisits:

 Sense formació específica
 Competències: habilitats socials, bon caràcter i bona
educació. Per a repartir publicitat, agilitat i rapidesa

Promocions, enquestes i repartiment de publicitat
• Condicions laborals
– Moltes hores al telèfon o dret
– A temps parcial
– Salari fix + comissions, preu per enquesta, preu per
comanda

• Com accedir-hi
– Empreses d'investigació de mercat, de promocions i
de distribució de publicitat (diverses a Barcelona)
– Autocandidatura
– Ofertes a webs genèriques
– ETT

Fàbriques, indústries i magatzems
• Llocs a cobrir:

– Operari o peó industrial (especialment)
– Mosso/a de magatzem i repartidors

• Requisits

– Graduat Escolar o certificat estudis primaris
– Formació específica, per llocs més qualificats
– Poden demanar carnet de conduir i coneixements bàsics
d’informàtica
– Competències: facilitat de tracte amb el públic (mosso),
capacitat d’adaptació a ritmes imposats i adaptació als
horaris intensius i rotatius.
– Experiència. depèn de l’empresa, però generalment no
imprescindible

• Condicions laborals

– Intensius de 8 hores, amb possibilitat hores extres i rotatius
– Normalment, contractes de substitució (vacances)

Fàbriques, indústries i magatzems

 Com accedir-hi





Principalment ETT
SOC
Autocandidatura
Webs:
 www.jobtransport.es
 www.bcn.ateia.com
 http://www.dhl.es/es.html

Altres ocupacions
Estacions d’esquí
 Llocs a cobrir:
 Pisters, personal manteniment, trepitjaneus, monitors esquí, dependents a
botigues de lloguer d’esquís, cambrers, cuiners, recepcionistes per hotels, etc

 Temporada
 De setembre a Abril

 Requisits
 Les estacions poden oferir cursos formatius (no reglat) lligats al lloc de feina
ofert
 Monitors: formació reglada específica (CF Esports)

 Com accedir-hi: Autocandidatura a les estacions d’esquí:
 Vaqueira Beret (www.baqueira.es)
 Boí Taüll Resort (www.boitaullresort.com)
 Espot Esquí (http://www.skipallars.cat/ )





La Molina (www.lamolina.cat)
Masella (www.masella.com)
Port Ainé (http://www.skipallars.cat/)
Port del Comte (www.portdelcomte.net)

Estacions d’esquí














Tavascan (www.tavascan.net)
Vall de Núria (www.valldenuria.cat)
Vallter 2000 (www.vallter2000.com)
Aransa (www.aransaski.cat)
Guils Fontanera (www.guils.com)
Lles (www.lles.net)
Sant Joan de l'Erm (www.santjoandelerm.com)
Tuixent-Lavansa (www.tuixent-lavansa.com)
Bosc Virós (www.yetiemotions.com)
Vallnord (rrhh@vallnord.com)
Grand Valira (personal@pasgrau.com i dpersonal@soldeu.ad)

Treballar en un creuer
• Llocs a cobrir

– Cambrers, netejadors, administratius, dependents, guies
turístics, animadors, perruquers, massatgistes, entrenadors
esportius, personal de seguretat, enginyers, metges i
infermers, fotògrafs, tècnics audiovisuals, etc

• Requisits
–
–
–
–
–

Ser major de 21 anys
Tenir un bon nivell d’anglès
Documentació per poder entrar als països
Formació: depèn del lloc
Experiència: depèn del lloc a cobrir

Treballar en un creuer

• Condicions laborals

– Contractes de 4-6 mesos
– Salari + propines (fins 15% despesa del viatger)
– Molta energia per afrontar jornades llargues (fins 14 hores 7 dies
a la setmana, des de les 5 del matí)
– Viatge, allotjament (camarot compartit) i menjar gratuïts
– Normes estrictes consum alcohol o drogues
– Supervisió constant i exigència de qualitat

• Com accedir-hi

– Tasca complicada: investigar empreses comercialment conegudes
– Borses de treball a través de la seva web
– Entrevistes en país de l’empresa, i en ocasions en llocs dintre
l’itinerari
– Internet:
•
•
•
•

http://www.barcelonacrew.com/
http://www.iberocruceros.com/e/empresa/trabaja-con-nosotros.html
http://www.career.costacrociere.it/en/work-with-us/
http://www.sobrecruceros.com/trabajo-en-cruceros-links-para-enviar-cv

Classes particulars i cangurs
• Funcions

– Classes particulars: suport i reforç pels exàmens
– Cangurs: tenir cura dels infants mentre els pares són
fora

• Requisits

– Coneixements de la matèria a impartir
– Valorable títol de monitor del lleure
– Facilitat de tracte, empatia amb els infants i molta
paciència
– Experiència: no imprescindible, valorable referències
per fer de cangur

• Condicions laborals

– Remuneració per hores
– Disponibilitat horària
– Per hores, dies, o acompanyament en vacances

Classes particulars i cangurs
 Com accedir
 Normalment per contactes familiars i la nostra xarxa social
 Autocandidatura: anuncis en cartells a esplais, escoles, botigues,
etc
 Existeixen algunes empreses especialitzades
 Internet:







http://www.canguroencasa.com/
http://www.empleojoven.net/ : Portal de feina específic per joves
www.enclase.es
http://www.profesyclases.com/
http://www.tusclasesparticulares.com/
http://www.educa-system.com/

Moltes gràcies per la vostra atenció!

