Operaris/es carnis (H/D)
Ref.175901 - 03/10/2022 - Vilobí d'Onyar (Girona)

Descripció de l'oferta
Feina estable d'operari/a carni (el·laborats)

Funcions i requisits de la vacant
Sant Dalmai Food Company, empresa d'el·laborats carnis, làctics i vegetals (no escorxador) selecciona per la seva planta a les rodalies de Girona

Operaris i operàries per vàries seccions de fàbrica.

Les feines a realitzar depenen de la secció on t'incorporis (depenent de les necessitats de producció):
el·laboració
envasat
etiquetat
preparació de comandes
càrrega i descàrrega

Si ets una persona polivalent, amb ganes d'aprendre i de treballar en un sector en creixement, et volem conèixer!

Feina estable, a torns (6-14 o 14-22), de dilluns a divendres, entorn de treball net.
Contracte de feina: 6 mesos ETT + incorporació a l'empresa.
Salari segons conveni.

Preferiblement, amb experiència al sector de l'alimentació (tot i que no és imprescindible).
Capacitat per treballar en tasques bàsiques d'ordinador (agilitat per entendre el procés d'introducció de dades: lots, unitats, xips...).
Preferiblement, carnet de traspalet.
Compromís, responsabilitat i seriositat professional.
Capacitat per treballar en equip.

Condicions que ofereix l'empresa
Jornada:

Jornada intensiva

Horari: Seguit (6-14 o 14-22)
Perspectiva de la feina:

1 any per ETT + incorporació a empresa
(estable).

Previsió d'incorporació:
Salari:

15 dies

Segons conveni

Altres dades a destacar: Apostem per les persones, que són la base del nostre èxit empresarial.
Ets una persona amb ganes, implicada i que li agrada treballar?

Busques una feina estable en una empresa seriosa?
Volem que t'incorporis a l'equip de Sant Dalmai!

Estudis
És valorable

Graduat escolar amb titulació Graduat escolar
Certificats Professionals amb titulació Indústries càrnies (INAI0109)
Certificats Professionals amb titulació Carnisseria i elaboració de productes carnis (INAI0108)
Certificats Professionals amb titulació Elaborador/a de productes carnis (INAC30)

Idiomes
Català - B2 - Avançat (Imprescindible)
Castellà - B2 - Avançat (Imprescindible)

Coneixements necessaris
Ordinador

Professions de la feina
Operari/ària
Operari/ària carni
Operari/ària de fàbrica

Experiència laboral
És valorable

Valorem que hagis treballat en indústria d'alimentació, especialment en el món carni.
Nivell d'experiència:

Junior / Auxiliar / Ajudant

Anys d'experiència:

1 any

Valorem que tinguis experiència en entorns industrials treballant d'operari.
Nivell d'experiència:

Junior / Auxiliar / Ajudant

Anys d'experiència:

1 any

Carnets
A

B

El vehicle propi es valorable

Altres requeriments
Cal disposar de vehicle per arribar a la feina.

Ganes de treballar i implicar-se per fer una tasca professional de qualitat.

Disponibilitat horària matí o tarda.

Empresa
Sector:

Indústria d'Alimentació

Descripció:

Empresa fabricant de productes alimentaris (carnis, làctics, vegetals).

