Personal per treballar a Horrorland
Temporada 2018
Gràcies per voler format part de l’equip d’Horrorland. A continuació t’exposem les
necessitats i condicions per poder treballar amb nosaltres. Llegeix-les detingudament i
envia’ns un correu electrònic a personal@horrorlandpark.com amb tota la
documentació requerida.
Ofertes laborals i requeriments:
PERSONAL DE LOGÍSTICA Y ACCESSOS
Tracte cordial i agradable. Capacitat organitzativa i de gestió. No es requereix
experiència prèvia.
PERSONAL PER BOTIGUES
Perfils atents i servicials. És necessari saber idiomes ( català, castellà i anglès). Es
valorarà coneixements de francès.
.
ASSISTENTS PER LA ZONA DE JOCS
Nois i noies amb motivació i amb ganes de transmetre bon ambient.
ATENCIÓ AL VISITANT
És necessari saber idiomes ( català, castellà i anglès). Es valorarà coneixements de
francès. Bona presència. Acostumats a establir contacte directe amb el client final.
PERSONAL ARTÍSTIC
Sastreria, caracteritzadors i maquilladors. Es valorarà experiència prèvia.
PERSONAL DE SERVEIS
Personal de neteja, restauració i manteniment. No es requereix experiència prèvia.
Localització, calendari i horaris laborals
El parc es troba a Cercs (Berguedà).
És necessari està disponible els dies 3, 4, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 26, 27 i 31 d’octubre. 1,
2, 3, 9, 10, 16 i 17 de novembre.
Cada dia l’hora de citació serà a les 16h al parc.
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Què oferim?
Formació en el sector de serveis i turisme.
Iniciar-se en un projecte pioner al sud d’Europa.
Treballar amb dues empreses referents del món del terror i l’espectacle.
Sou segons conveni i categoria laboral.
Formar part d’un equip jove i talentós.
Possibilitats de créixer dins de l’empresa i el projecte.

Documentació necessària
Cal enviar el CV amb fotografia inclosa i dades de contacte.
Cal indicar quina oferta o ofertes estaries interessat en cobrir (accessos, botiga, jocs,
personal de serveis, artístic...). Sigues el més concret possible.
Termini per inscriure’s:
Pots enviar la teva sol·licitud amb tota l’informació requerida fins el diumenge dia 16
de setembre del 2018.
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