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Segueix-nos per:  

@SOMCunit 

L’Ajuntament de Cunit i Bon Preu han acordat col·laborar en la selecció del personal de 

les seves ofertes de treball per a la temporada d’estiu.  

 

El que has de fer és:  

- Inscriure’t a l’oferta a través de la web www.bonpreu.cat i indicar l’opció – Com 

ens has conegut: Cunit: SOM Cunit  

- Desprès, envia’ns un correu al SOM Cunit i indicant quina oferta t’has inscrit. 

somcunit@cunit.cat 

 
 
OF15/2016 - CAIXER/-A 
  
Descripció de les tasques:  
Les funcions principals són cobrar a la clientela a la zona de caixes i donar suport puntual a 
altres seccions, principalment a la col·locació de gènere a prestatgeries.  
 
 
OF16/2016 - PERSONAL DE RESPOSICIÓ  
 
Descripció de les tasques:  
Càrrega i descàrrega de gènere dels camions, de l’organització del magatzem i de la col·locació 
de gènere en les prestatgeries per a l’obertura al públic.  
 
 
OF17/2016 - CARNISSER/-A / XARCUTER/-A 
 
Descripció de les tasques:  
Atenció a la clientela mitjançant taulell tradicional. També es realitzen altres funcions pròpies de 
la secció com mantenir i desmuntar parada, col·locar gènere, i ordenar i netejar la secció. 
Preferiblement, amb experiència en tall a carnisseria. 
 
 
OF18/2016 - PEIXATER/-A 
 
Descripció de les tasques:   
 
Atenció a la clientela mitjançant taulell tradicional. El contacte amb la clientela és de forma 
continuada, a part d’altres funcions pròpies de la peixateria, com ajudar a muntar, mantenir i 
desmuntar la parada, entrar a càmeres a buscar gènere, i ordenar i netejar la secció 
 
 
Requisits oferta 
 
Experiència requerida:  Valorable aportar experiència prèvia en supermecat i/o comerç 
Idiomes:  català nivell alt imprescindible, castellà nivell alt imprescindible 
 
Condicions laborals 
 
Tipus de contracte.- Temporal (temporada d’estiu) 
Horari.-  20 o 40 hores setmanals en torns intensius rotatius o nits de dilluns a diumenge.  
Jornada.- 20h: 438.84€ bruts mensuals (14 pagues)  
            .-  40h: 877.68€ bruts mensuals  (14 pagues). Plus nocturn de 25% hora convencional. 
 

 


