
La Borsa de Treball de l’Escola d’Enoturisme publica totes les seves ofertes a la seva
pàgina web.

https://escolaenoturisme.vilafranca.cat/

Per poder accedir a les nostres ofertes omple el formulari que pots linkar a cada una d’elles
a través del nom de l’oferta i des de l’escola contactarem amb tu per valorar la teva

candidatura.

OFERTES VIGENTS - 16/09/2022-

GUIA ENOTURISME - Viladellops

Tasques:
- Atenció a grups de visitants
- Transmetre història i valors del celler i el procès d'elaboració dels vins.
- Realització de tastos
- Muntatge i desmuntatge de maridatges i tastos
- Promoció, prescripció i venda directa de vins

Requisits imprescindibles:
- Persona ordenada, metòdica i amb gust pel treball de qualitat
- Autonomia
- Nivell alt d'anglès i valorables altres idiomes
- Vehicle propi
- Disponibilitat caps de setmana

Es valorarà:
- Formació en Turisme, Marketing, RRPP, Gestió Hotelera o similar.
- Formació, coneixements o interès en el mon del vi.
- Experiència prèvia a lloc similar.

S'ofereix:

-Contracte laboral per a  tot l'any. NO es un treball de temporada
-Salari fix+comissions per venda de vi i nous clients.
- Horari per acabar de definir amb la persona seleccionada. Dijous, divendres, dissabtes i
diumenges al matí. Juliol i agost horari de tarda per evitar hores de màxim calor.
- Incorporació: setembre de 2022

GUIA D'ENOTURISME - Pacs del Penedès

Atenció a visites caps de setmana i festius

Habilitats de RRPP

https://escolaenoturisme.vilafranca.cat/
https://escolaenoturisme.vilafranca.cat/anuncis/guia-enoturisme-garraf-46224mE-sZYlQubxK43w/edit
https://escolaenoturisme.vilafranca.cat/anuncis/guia-enoturisme-penedes-4422AWhvDyKlynsT2kTyWfdUKmYzyL-E/edit


Permís de conduir i vehicle propi
Coneixements vitivinícoles, amant del vi.
Es valorarà formació en sommelieria
Imprescindible anglès mínim B1
Coneixements office

PERSONA PER BOTIGA I WINE BAR - Subirats

Descripció de la feina:
- Botiga i winne bar
- Possibilitat d'alguna fira i alguna visita

Requeriments:
- Bon nivell d'anglès
- Coneixements de vins valorables

Dissabtes, diumenges i festius de 10:30 a 14:30h
Possibilitat d'ampliació entre setmana

https://escolaenoturisme.vilafranca.cat/anuncis/persona-botiga-i-wine-bar-penedes-3822awehSk3Rwv9o97G5uc/edit

