OFERTA DE TREBALL:

CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA DE PERRUQUER/A I
CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL

DATA PUBLICACIÓ:

16/09/2020

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE
TREBALL:

Oficial de 1era perruqueria.

CATEGORIA:

Oficial de1era perruqueria.

DEPARTAMENT

Perruqueria.

LLOCS DE TREBALLS
OFERTATS:

1

TERMINIS:




FUNCIONS DEL LLOC DE
TREBALL:













REQUISITS IMPRESCINDIBLES:

Presentació de sol·licituds del 14/09/2020 fins al
31/12/2020.
Data prevista incorporació: IMMEDIATA
Atén el client de manera propera sondejant les seves
preferències i assessorant-lo pel que fa als pentinats que
més poden afavorir-lo, segons la seva imatge i
personalitat.
Realitza tècniques de rentat i higiene capil·lar segons les
necessitats. En els casos convenients analitza el pèl i el
cuir cabellut per detectar alteracions i així aplicar els
tractaments estètics adients: diferents tipus de cremes,
xampús i altres productes pel cabell
Canvia total o parcialment el color del cabell, tenyint-lo
amb o sense decoloracions. S'encarrega de realitzar les
mescles dels productes químics per aconseguir el resultat
desitjat. També d'aplicar aquests productes de forma
correcta, depenent de si són tints, metxes, banys, etc
Realitza tècniques d'ondulacions i desarrissats
permanents, utilitzant diversos tipus de motlles i
muntatges.
Controla l'estoc de productes cosmètics i consumibles, i el
mobiliari i la maquinària, realitzant les comandes
pertinents per reposar-los o renovar-los quan sigui
convenient.
Posa en pràctica les mesures necessàries per complir les
normes de seguretat i higiene a l'establiment, vetllant per
la neteja, el control i l'esterilització dels estris de treball.

Original i fotocòpia de:
 Cicle formatiu de grau mitja de perruqueria i cosmètica
capil·lar o equivalent.
 DNI.
 Currículum Vitae.
 Nivell B de català o equivalent o superior, en el cas que no
es pugui acreditar, es valorarà a l´entrevista.
 Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua
castellana de nivell superior. Als efecte d´exempció, les
persones aspirants hauran d´acreditar alguna de les
següents opcions: - haver cursat la primària, la secundària
i el batxillerat a Espanya - certificat d´aptitud en espanyol
per a estranger/a expedit per escola oficial d´idiomes. -



diploma espanyol (nivell superior) que estableix el Reial
Decret 1137/2002, de 31 d´octubre, o equivalent o
certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les
proves dirigides a l´obtenció d´aquest. En el cas que no es
pugui acreditar mitjançant aquestes opcions, el nivell de
castellà es valorarà a l´entrevista.
Acreditar certificació consistent a no haver estat
condemnat per sentència ferma en algun dels delictes
previstos a la LOPJM.

TIPUS DE CONTRACTE:

TEMPORAL

DURADA DEL CONTRACTE:

3 mesos + prorrogable.

JORNADA:

PARCIAL

HORARI

Mati / tarda

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL

Retribució bruta anual: Segons Conveni.

LLOC DE TREBALL

Residència avis Amposta

DESCRIPCIÓ DEL
PROCEDIMENT:

Els candidats hauran de superar una entrevista personal.

OBSERVACIONS:

Els interessats hauran de presentar documentació i sol·licitud a la
Secretaria del Centre de dilluns a divendres de 9 a 13 al carrer
Jacint Verdaguer número 11-13 43870 Amposta

