TÈCNIC/A LABORAL
Ref.175334 - 17/08/2022 - Comarca Baix Empordà

Descripció de l'oferta
Seleccionem una persona responsable, organitzada, dinàmica, amb capacitat de resolució i treball en equip, per formar part del departament laboral
de la Cooperativa Costa Brava Centre.
És imprescindible disposar d'experiència en una gestoria o departament laboral d'una empresa.
La persona seleccionada realitzarà tasques diverses d'administració de personal: nòmines, contractes, etc.
Oferim formació específica pel lloc de treball i retribució en funció dels valors aportats.

Funcions i requisits de la vacant
La persona seleccionada realitzarà tasques diverses d'administració de personal: nòmines, contractes, etc.
Es valorarà l'experiència amb el Software A3 nom i coneixement del conveni d'hostaleria.
Les nostres oficines es troben a Vall-llobrega (Baix Empordà).

Condicions que ofereix l'empresa
Jornada:

Jornada parcial

Horari: De 9h a 14h i de 15h a 18h.
Perspectiva de la feina:

Feina estable

Previsió d'incorporació:

Immediat

A convenir
Salari:
A determinar segons experiència
Altres dades a destacar: Jornada parcial. Divendres jornada intensiva.
Estiu jornada intensiva.

Estudis
És valorable

Grau amb titulació Relacions Laborals

Idiomes
Català - C1 - Funcional (Imprescindible)
Castellà - C1 - Funcional (Imprescindible)

Coneixements necessaris
A3

Professions de la feina
Administratiu/va laboral

Experiència laboral
És valorable

Carnets

Es valorarà experiència en lloc similar. 2 anys verificables en tasques de gestió laboral.
Nivell d'experiència:

Tècnic / Especialista

Anys d'experiència:

2 anys

B
El vehicle propi es requerit

Empresa
Empresa:

Grup Costa Brava Centre

Sector:

Hostaleria / Turisme / Restauració

Descripció:

La UNIÓ D'ASSOCIACIONS D'HOSTALERIA DE LA COSTA BRAVA CENTRE sorgeix de la fusió pràctica (1981) de les
associacions d'hotels, de restaurants i de bars de la comarca del Baix Empordà, nascudes entre els anys 1977 i 1979. En
l'actualitat agrupa més de 330 empreses del sector d'hostaleria de la comarca. L'entitat té com a objectius principals, la
defensa dels interessos del sector davant de les institucions i la representació dels seus socis en les principals
organitzacions d'àmbit comarcal, provincial, nacional, estatal i internacional (consells comarcals,

