ELS SUPERMERCATS REFORCEN PLANTILLES I ELS
TREBALLADORS FAN HORES EXTRES DAVANT LA
DEMANDA D'ALIMENTS PEL CONFINAMENT.
Els supermercats estan prenent mesures per oferir més protecció i millorar el seu
servei durant aquests dies de confinament per la crisi sanitària ocasionada pel
COVID19.
Algunes d’aquestes mesures de salut, seguretat i protecció consisteixen en limitar
l’aforament a un número determinat de persones per establiment o a 1 persona per
unitat familiar. Molts establiments han establert un horari d’obertura de 9 a 20h
prioritzant el subministrament a les persones grans a primera hora matí (de 9 a 10 del
matí).
D’altra banda i per poder mantenir el subministrament i reposició dels aliments alguns
establiments han decidit contractar treballadors extres en diferents horaris diürn i
nocturn, i també limitar el número de productes a emportar-se per part del clients.
Tanmateix cal tenir en compte que les mesures de seguretat i protecció són molt
importants com mantenir la distància de seguretat i l’ús obligatori de guants tant per
part dels treballadors com dels clients.
Recomanem seguir totes mesures de protecció recomanades per les autoritats i facilitar
la feina als treballadors dels establiments on hi anem a comprar.
Donada aquesta situació d’emergència molts supermercats estan
incorporar nous treballadors per tal de cobrir amb la demanda actual.

necessitant

Si en aquests moments esteu buscant feina us recomanem que
presenteu el vostre CV en els portals dels diferents establiments
que us indiquem a sota.
També us podeu inscriure a la nostra web, i si ja esteu inscrits anar revisant les
ofertes. www.baixemporda.cat/borsa
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BORSES DE TREBALL DELS SUPERMERCATS
Normalment cal donar-se d'alta, introduint el vostre CV a cada borsa.
Cada lloc web utilitza el seu propi format de currículum, pel que és convenient disposar
d'un currículum bàsic per poder anar adaptant-lo als formats particulars de manera
senzilla.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Supermercat Carrefour
Supermercat Caprabo
Supermercat Bon Preu/Esclat
Supermercat Condis
Supermercat Spar
Supermercat LIDL
Supermercat Consum
Supermercat Mercadona i Guia pràctica dels passos a seguir per inscriure’s a
Mercadona
9. Supermercat El Corte Inglés
10. Supermercat La Sirena
11. Supermercat DIA: La borsa dels supermercats dia es gestiona a través
d’INFOJOBS:
12. https://www.infojobs.net/ i Video de com inscriure’t a Infojobs amb el Mòbil

Per qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres a
professionals@baixemporda.cat
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