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 - 23/06/2022-

SUPORT DE SALA A GASTROBAR - Sant Pere de Riudebitlles
Servei de taules
Assessorament a clients sobre vins i maridatges
Es valorarà coneixement de vins i idiomes
Mitja jornada
Horaris: Divendres nit, dissabte doble torn i diumenge migdia

GUIA D'ENOTURISME - Pacs del Penedès
Atenció a visites caps de setmana i festius
Habilitats de RRPP
Permís de conduir i vehicle propi
Coneixements vitivinícoles, amant del vi.
Es valorarà formació en sommelieria
Imprescindible anglès mínim B1
Coneixements office

SUPORT A CELLER PER A LA VEREMA - Font-Rubí
Experiència i coneixements de Celler
Incorporació a mitjans d'agost fins a final de verema (2-3 mesos aproximadament)
Possibilitats d'incorporació a la plantilla estable

SUPORT PER A ENOTURISME - Olesa de Bonesvalls
Persona per fer suport a enoturisme en caps de setmana
Realització de visites i winebar
Cal anglès i valorable altres idiomes
Preferible coneixement de vins però no indispensable.
No només per a la temporada d'estiu.

ENOTURISME/DEPARTAMENT COMUNICACIO - Sant Sadurní d'Anoia
Busquem una persona amant del món del vi i del cava, amb entusiasme, proactiva i
dinàmica per formar part del nostre equip.
Responsable Enoturisme per desenvolupar visites i activitats a la bodega, així com creació
de continguts i comunicació.
Funcions principals
Coordinació del centre de visites, promoció d’activitats ecoturístiques (visites, grups,
esdeveniments...)
Realitzar les visites i tast de vins
Gestionar les accions de màrqueting i comunicació, contingut xarxes socials
Requisits
Estudis universitaris, preferiblement en Comunicació, Turisme i/o Màrqueting, i/o
Habilitats comunicatives
Disponibilitat caps de setmana
Idiomes (parlats i escrits): català, castellà, anglès
Domini pack Office
Valorable
Coneixements i experiència en el sector vitivinícola
Formació relacionada amb el sector
Familiaritzat/da en CRM, etc
Especificacions
Salari segons conveni

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

GUIA ENOTURISME PER CAPS DE SETMANA- Avinyonet
Realització de visites guiades i tastos.
Wine bar
Activitats que es realitzin al celler.
Assistència a esdeveniments ( per aquest motiu demanem flexibilitat horària)
Participació al departament de Enoturisme.
Requisits:
Imprescindible coneixements de vins i anglès.
Valorable altres idiomes. Iniciativa, proactivitat i ganes d'aprendre.
Flexibilitat horària
24 hores setmanals d'inici amb possibilitats d'ampliació
Horari de divendres a diumenge
12600€ bruts anuals

RESPONSABLE DE CUINA I WINE BAR - Avinyonet de Penedès
Descripció de la feina:
- Organització de la cuina i els wine-bar
- Cuinar
- Atenció als clients
- Organització d'esdeveniments i noves propostes
Requeriments:
- Persona emprenedora i amb iniciativa
- Ganes d'implicar-se en un projecte i formar-ne part
- Coneixements de cuina
- Coneixements de vins
Disponibilitat a treballar caps de setmana i festius.

