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NÚM. OFERTA LABORAL DESCRIPCIÓ 

B2021/07-28                  BORSA DE PERSONAL D’ATENCIÓ A L’ESPECTADOR 

 

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA: 

És objecte de la present convocatòria la creació d’una llista d’aspirants per a 
possibles contractacions laborals temporals com a personal d’atenció a 
l’espectador, per donar servei als esdeveniments que tinguin lloc als espais 
gestionats per l’empresa Manresana d’Equipaments Escènics S.L.U. 

 

REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS: 

ü Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió 
Europea o la dels estats als quals els sigui aplicable la lliure circulació dels 
treballadors. 

ü Tenir complerts 18 anys d’edat i no superar l’edat establerta per a la 
jubilació forçosa. 

ü No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi complir 
les funcions corresponents a la plaça convocada. 

ü Parlar correctament el català i el castellà. 
o Es valorarà positivament el coneixement de l’anglès i d’altres 

idiomes. 
ü Es valorarà molt positivament l’experiència en atenció al client, així com, 

la formació en primers auxilis. 
ü Disponibilitat per treballar en horari flexible i/o en caps de setmana. 
ü Facilitat per treballar en equip i ser partícip de l’estratègia de difusió i 

comunicació de l’empresa. 
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CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL: 

ü Ser el punt de contacte del Teatre amb l’espectador. 
ü Respondre positivament les demandes de l’espectador: informacions 

diverses, horaris, preus, durades, localització dels seients, etc. 
ü Mantenir un bon nivell de comunicació amb el personal tècnic per 

assegurar un bon funcionament dels espectacles i actes programats. 
ü Assegurar-se que se segueix el protocol d’emergència i seguretat del 

teatre. 
 
 

  
SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ: 

Les persones interessades hauran de presentar el seu CV a l’adreça electrònica: 
info@mees.cat, posant-hi la referència de l’oferta laboral, fins el 10 de 
setembre de 2021. 

Amb la formalització i la presentació del CV, les persones interessades donen el 
seu consentiment per al tractament de les dades de caràcter personal que siguin 
necessàries per a participar en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del 
procés, d’acord amb la normativa vigent i especialment amb la llei orgànica de 
protecció de dades. 

 

ADMESOS I EXLOSOS: 

Un cop finalitzat el termini d’exposició de l’oferta es procedirà a fer la selecció 
dels candidats puntuant-los segons les seves capacitats curriculars. Abans de 
formar part  de la bossa de treball, es realitzarà una entrevista personal amb 
cada candidat que hagi superat la capacitat curricular. 

Es comunicarà als candidats si han estat admesos o exclosos de la bossa de 
treball. 


