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ConvocatòConvocatòConvocatòConvocatòria ria ria ria hohohohostastastastaleria Àleria Àleria Àleria Àustria 201ustria 201ustria 201ustria 2018888----2019201920192019    

Si estàs interessat o interessada a fer feina durant la temporada d’hivern 2018temporada d’hivern 2018temporada d’hivern 2018temporada d’hivern 2018----2019201920192019    a 
Àustria, el Servei d’Ocupació Austríac (AMS) ens visitaran a Palma el 8888    de novembre de novembre de novembre de novembre 
2012012012018888 per informar-nos-en i fer entrevistes de selecció de personal. 

Perfil candidatPerfil candidatPerfil candidatPerfil candidat/a/a/a/a::::    
Ser capaç de comunicar-se en alemany i en anglèsalemany i en anglèsalemany i en anglèsalemany i en anglès i tenir experiència laboral en el sector 
turístic. Les ofertes estan dirigides principalment a professionals de l’hostaleria. 

Ocupacions sol·licitades:Ocupacions sol·licitades:Ocupacions sol·licitades:Ocupacions sol·licitades:    
Professionals per a restaurants (xefs de rang,  sommeliers, etc.), cambrer/a, amb nivell B1 nivell B1 nivell B1 nivell B1 
d’alemanyd’alemanyd’alemanyd’alemany i recepcionistes, amb    nivell B2 d’alemany.nivell B2 d’alemany.nivell B2 d’alemany.nivell B2 d’alemany.    

Cuiners/cuineres, cambrers/cambreres de pis, professionals de la neteja, etc. amb nivell nivell nivell nivell 
A2 d’alemany.A2 d’alemany.A2 d’alemany.A2 d’alemany.    

    

Enviament CV:Enviament CV:Enviament CV:Enviament CV: 

Si hi estàs interessat o interessada, has d’enviar el teu currículum en alemany i/o anglès a 
eures@soib.caib.eseures@soib.caib.eseures@soib.caib.eseures@soib.caib.es i indicar-hi a l’assumpte “Àustria 2019” abans del 31 d’octubre 2018. 
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PPPPROGRAMA DIA ROGRAMA DIA ROGRAMA DIA ROGRAMA DIA 8888    DE NOVDE NOVDE NOVDE NOVEMBRE EMBRE EMBRE EMBRE 2018201820182018    

10 h 10 h 10 h 10 h ––––    13 h 13 h 13 h 13 h     

• Presentació de les oportunitats de feina a Àustria (especialment a Salzburg) a 
càrrec del Servei d’Ocupació Austríac AMS (Sr. Marc Daveloose). 

• Presentació de les empreses i les seves vacants d’ocupació. 

• A continuació i en el mateix recinte, hi haurà taules per dur a terme les entrevistes 
en alemany.  

Si hi estàs interessat o interessada, no t’oblidis de dur la teva carta de presentació i 
el CV en alemany i/o anglès (encara que prèviament ja l’hagis enviat per correu 
electrònic). 

Adreça:Adreça:Adreça:Adreça:    

Sala d’actes -Conselleria de Treball, Comerç i Indústria:Conselleria de Treball, Comerç i Indústria:Conselleria de Treball, Comerç i Indústria:Conselleria de Treball, Comerç i Indústria:  

Plaça de Son Castelló, núm. 1 (Polígon de Son Castelló) - 07009 Palma  

Metro: Son Castelló Son Castelló Son Castelló Son Castelló     

Bus : 10101010    

UbicacióUbicacióUbicacióUbicació: : : : http://www.caib.es/govern/organigrama/planol.do?lang=ca&coduo=6    


