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Convocatòria Convocatòria Convocatòria Convocatòria HHHHostaleria Àostaleria Àostaleria Àostaleria Àustria 201ustria 201ustria 201ustria 2018888----2020202019191919    

                                            ----    OfertesOfertesOfertesOfertes    i condicions laborals i condicions laborals i condicions laborals i condicions laborals ----    

                                                                     

    
    

LlegeixLlegeixLlegeixLlegeix    atentament els requisits mínims per poder participaratentament els requisits mínims per poder participaratentament els requisits mínims per poder participaratentament els requisits mínims per poder participar----hihihihi::::    
    

1.- Tenir nacionalitat europea.  
 
2.- Experiència mínima en el lloc de feina de 12 mesos dins dels últims 5 anys i/o 
formació professional (segons l’oferta). 
 
3.- Estar disponible entre desembre 2018 i abril de 2019. 
 
4.- Tenir un nivell d'alemany necessari per expressar-se en una entrevista i exercir la 
feina. Vegeu requisits de l'idioma segons l’oferta. 
 
5.- Estar d'acord amb les condicions laborals de cada oferta. 

    
    

    
    
    

    

    

    

    

    



                                                                                                                 

Aquest document pot patir modificacions setembre 2018 

    

CAMBRER/ACAMBRER/ACAMBRER/ACAMBRER/A    

Requisits: 

� Experiència mínima d'1-2 anys o formació professional. 

� Bons coneixements d'alemany (B1). 

� Capacitat per treballar de forma independent. 

� No tenir problemes amb la temperatura ( fred). 

Condicions: 

� Contracte temporal. 

o Inici: entre 1 de desembre i 23 de desembre.  

o Final: entre mitjan març i final d'abril. 

� Horari de feina: 6 dies a la setmana, i 9 hores per dia.  

� Des de 1.490 € nets més incentius, segons formació i habilitats. 

    

CCCCUINER/A (cuinerUINER/A (cuinerUINER/A (cuinerUINER/A (cuiner/a/a/a/a    jove, jove, jove, jove, rostisser/a, prostisser/a, prostisser/a, prostisser/a, paaaastissstissstissstisserererer/a/a/a/a    ....)....)....)....)    

Requisits: 

� Experiència mínima d'1-2 anys o formació professional. 

� Coneixements d'alemany (A2) per entendre diferents comandes 

� Capacitat per treballar de forma independent. 

� No tenir problemes amb la temperatura (fred). 

Condicions: 

�  Contractes temporal. 

o Inici: entre 1 de desembre i 23 de desembre  

o Final: entre mitjan març i final d'abril. 

� Horari de feina: 6 dies a la setmana, i 9 hores per dia  

� Des de  1.490 € nets més incentius, depenent de la formació i les habilitats.  
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CAMBRER/A DE PISOSCAMBRER/A DE PISOSCAMBRER/A DE PISOSCAMBRER/A DE PISOS 

Requisits: 

� Experiència 1-2 anys. 

� Alemany bàsic(A1) per entendre el company/a i governanta/i.  

� Capacitat per treballar de forma independent i netedat. 

� No tenir problemes amb la temperatura (fred). 

Condicions: 

� Ocupació estacional. Contractes temporals. 

o Inici: entre l’1 de desembre i 23 de desembre  

o Final: entre mitjan març i final d'abril. 

� Horari de treball: 6 dies a la setmana, i 9 hores per dia és obligatori 

� Des de  1.456 € nets més incentius, segons formació i les habilitats. 

    

RECEPCIONISTESRECEPCIONISTESRECEPCIONISTESRECEPCIONISTES    

Requisits: 

� Formació professional i experiència 1-2 anys. 

� Alemany alt (B2) i bon coneixement d'anglès.  

� Capacitat per treballar de forma independent.  

� No tenir problemes amb la temperatura ( fred). 

Condicions: 

� Ocupació estacional. Contractes temporals. 

o Inici: entre el 01 de desembre i 23 de desembre  

o Final: entre mitjan març i final d'abril. 

� Horari de feina: 6 dies a la setmana, i 9 hores per dia  

� Des de 1.602 € nets més incentius , segons formació i les habilitats.    

    


