Cambrers/Cambreres
Ref.174438 - 26/06/2022 - Caldes de Malavella (Girona)

Descripció de l'oferta
PGA Catalunya Golf i Wellness està situat en 540 hectàrees de bosc mediterrani i es troba a només una hora de Barcelona, amb nombroses
connexions nacionals i internacionals per carretera, ferrocarril i aire, a tan sols 20 minuts del nucli històric de Girona. Inaugurat l'any 1999, PGA
Catalunya Golf and Wellness va establir ràpidament una reputació internacional per una qualitat excepcional. Està classificat com l'estació número 1
d'Espanya per la revista Golf World, que també reconeix l'Stadium Course en el seu World Top 100 Courses.

El complex de 36 forats també ofereix dues opcions d'allotjament: l'Hotel Camiral de 5*, membre de The Leading Hotels of The World, i l'hotel
LAVIDA, adreçat al viatger actiu. El seu centre és el Wellness Centre (inaugurat l'any 2021), que ofereix curacions personalitzades i tractaments
d'alta tecnologia, semblants als que es troben a les clíniques especialitzades i les instal·lacions esportives d'èlit. A més, l'European Tour Destination
inclou un desenvolupament immobiliari discret i de baixa densitat, amb instal·lacions d'oci de primera classe i un nombre selecte de parcel·les de
vil·les, viles adossades modernes i elegants, i apartaments de luxe.

Funcions i requisits de la vacant
?Col.laborar en la preparació i servei de menjars i begudes de serveis de esmorzar, dinar i sopar. Haurà d'ajudar amb totes les tasques de
tancament de cada servei en tema de neteja i reorganització del menjador.
?Proporcionar aliments i begudes a mesura que són requerides en el servei de menjador
?Remuntar taules i reposar les peces necessàries de cristalleria, vaixella, coberteria, i llenceria.
?Preparació de les taules, de la seva organització, de la correcta disposició de les cadires.
?Preparació de begudes calentes d'acord amb els estàndards establerts per l'empresa.
?Doblatges de tovallons i brillat de la cristalleria i coberteria.
?Servir l'esmorzar, postres i cafè als clients coneixent l'oferta de menús disponible.
?Retirar els plats bruts de les taules.

Condicions que ofereix l'empresa
Jornada:

Jornada completa

Horari: Intensiu rotatiu
Perspectiva de la feina:

possibilitat de continuïtat

Previsió d'incorporació:

15 dies

Salari:

1300 € BM a 14 pagues

Conveni Hosteleria

Idiomes
Català - B2 - Avançat (Valorable)
Castellà - B2 - Avançat (Imprescindible)
Anglès - B1 - Intermedi (Imprescindible)
Francès - B1 - Intermedi (Valorable)

Professions de la feina
Ajudant/a de cambrer/a
Cambrer/a

Experiència laboral
És imprescindible

?Es valorarà positivament experiència prèvia en altres treballs relacionats amb la restauració i el tracte al client.
?Es valoraran coneixements en Hostaleria i molt positivament experiència internacional.
?Idiomes: castellà i nivell d'anglès mig (es farà prova durant l?entrevista).
Nivell d'experiència:

Junior / Auxiliar / Ajudant

Anys d'experiència:

1 any

Carnets
B
El vehicle propi es requerit

Altres requeriments
· Imprescindible permís de conduir i vehicle per a accedir al Resort.
· Imprescindible disponibilitat horària per treballar de dilluns a diumenge (amb 2 dies de descans setmanals rotatius).
· Disponibilitat per treballar tota la temporada alta de principis de juny a finals de setembre o octubre.

Empresa
Empresa:

PGA CATALUNYA RESORT

Sector:

Hostaleria / Turisme / Restauració

Descripció:

PGA Catalunya Golf and Wellness is placed in 540 hectares of Mediterranean forest and located just one hour from
Barcelona, with many national and international road, rail and air connections and just 20 minutes from the historic town of
Girona. Opened in 1999, PGA Catalunya Golf and Wellness quickly established an international reputation for outstanding
quality. It is ranked the number one resort in Spain by Golf World magazine, which also recognises the Stadium Course in its
World Top 100 Courses.

The 36-hole resort also offers two accommodation options ? the 5* Hotel Camiral, a member of The Leading Hotels of The
World, and LAVIDA Hotel, aimed at the active traveller. At its heart is the Wellness Centre (opened in 2021) that offers
personalised healing and high-tech treatments, akin to those found at specialist clinics and elite athletic facilities. In addition,
the European Tour Destination comprises a discreet, low-density real estate development, with first-class leisure facilities and
a select number of villa plots, stylish modern semi-detached villas, and luxury apartments.

