VOLS TREBALLAR EN UN CÀMPING?
CONSULTA AQUELLS QUE TENS MÉS APROP I PRESENTA LA TEVA
CANDIDATURA A TRAVÉS DE LA SEVA WEB.
A la comarca del BAIX EMPORDÀ, el gran protagonista a nivell d’ocupació és el sector de l’hostaleria i
restauració. Els càmpings son un dels sectors que donen més oportunitats de treball. Els contractes solen ser
temporals o fixes discontinus.
Els càmpings són espais on es requereix d’una gran varietat de perfils professionals diferents:
- Recepcionistes
- Socorristes
- Personal de supermercats o botigues que es troben dins del càmping
- Personal de cuina o restaurants
- Personal d’animació i entreteniment
- Personal de la neteja i manteniment (instal·lacions, jardineria, neteja, manteniment piscina, etc.)
- Personal de vigilància nocturna
- Etc.
Alhora, un càmping és un establiment que sovint funciona les 24h del dia, amb la qual cosa es necessita
personal per cobrir diferents torns.
Si t’interessa trobar feina en aquest sector, la millor manera és fer arribar el teu CV als diferents càmpings de
la zona. Tot i que ets lliure de poder donar el CV en mà a les instal·lacions del càmping, et recomanem que
utilitzis el sistema online. Ja sigui fent arribar la teva candidatura per correu electrònic o a la borsa de treball
pròpia que tenen molts càmpings.
RECOMANACIONS:
-

Si durant el teu registre a la borsa de treball del càmping et fa seleccionar quines tasques de feina
vols/pots fer és un moment important a escollir aquelles que més s’ajustin al teu perfil professional.
A més, si et fa escriure un paràgraf de presentació és important omplir-ho. És una bona oportunitat
per destacar aquelles competències importants que tens. Per exemple: pots posar que tens cotxe,
disponibilitat total, que tens experiència amplia en jardineria, etc. Pensa que poden rebre molts CV i
aquesta presentació pot ser la clau perquè es fixin en el teu CV.

PER FACILITAR-TE LA FEINA AL MÀXIM, A CONTINUACIÓ ET DEIXEM UN
LLISTAT DELS CÀMPINGS QUE TENES MÉS APROP AMB ELS SEUS
CONTACTES I LINKS DIRECTES A LES BORSES DE TREBALL.

NOM Càmping

POBLACIÓ

BORSA
TREBA
LL a la
WEB

PÀGINA WEB

E-MAIL

www.eldelfinverde.co
m
www.campingrifort.co
m
www.campinglesmedes
.com/es

info@eldelfinverde.c
om
campingrifort@campi
ngrifort.com
info@campinglesmed
es.com

SI

Càmping El Delfín
Verde
Càmping Rifort

Torroella de
Montgrí
L’Estartit

Càmping Les
Medes

l'Estartit

Càmping Castell
Montgrí

l'Estartit

www.campingcastellmontgri.com

info@campingcastellmontgri.com

SI

Càmping
Empordà
Càmping L’Estartit

l'Estartit

l'Estartit

info@campingempor
da.com
info@campingestartit
.com
info@campinglasirena.com

SI

Càmping La
Sirena

www.campingemporda
.com
www.campingestartit.c
om
https://www.campinglasirena.com/

Càmping La Siesta

Calella de
Palafrugell
Palamós

www.campinglasiesta.c
om
www.cbenelux.com

SI

Càmping Tres
Estrelles Costa
Brava
Càmping King's

Palamós

www.camping3estrella
s.com/costa-brava/

info@campinglasiesta
.com
cbenelux@cbenelux.c
om
info@campingcastell
park.com

Palamós
Palamós

info@campingkings.c
om
info@internacionalpa
lamos.com

SI

Càmping
Caravaning
Internacional
Palamós
Càmping Resort &
Bungalow Park
Mas Patoxas
Càmping Neptuno

www.campingkings.co
m
www.internacionalpala
mos.com

Pals

www.campingmaspato
xas.com

info@campingmaspat
oxas.com

NO

Pals
Pals

info@campingneptun
o.com
cypselaresort@sanda
ya.es

SI

Càmping Cypsela
Resort
Càmping Playa
Brava
Càmping Interpals
& Bungalows
Càmping Riembau

Pals

www.campingneptuno.
com
www.sandaya.es/nuest
ros-campings/cypselaresort
www.playabrava.com

info@playabrava.com

SI

Pals

www.interpals.com

info@interpals.com

SI

Platja d’Aro

www.riembau.com

NO

Càmping Treumal

Platja d’Aro

Càmping Valldaro
Càmping
EuroCàmping
Càmping Sènia
Cala Gogo
Càmping Pla de la
Torre
Càmping
Internacional de
Calonge
Càmping Costa
Brava
Càmping Sant Pol

Platja d’Aro
Sant Antoni de
Calonge
Sant Antoni de
Calonge
Sant Antoni de
Calonge
Sant Antoni de
Calonge

www.campingtreumal.
com/ca
www.valldaro.com
www.eurocamping.com
www.calagogo.es/ca

camping@riembau.co
m
info@campingtreuma
l.com
info@valldaro.com
info@eurocamping.com
calagogo@calagogo.e
s
info@campingpladela
torre.com
info@intercalonge.co
m
campingcostabrava@
costabrava.net
info@campingsantpol
.cat

NO

Càmping Benelux

l'Estartit

Sant Antoni de
Calonge
Sant Feliu de
Guíxols

www.campingpladelato
rre.com
www.intercalonge.com

www.campingcostabra
va.net
www.campingsantpol.c
at

LINK DIRECTE A LA BORSA DE
TREBALL

https://www.eldelfinverde.com/trab
aja-con-nosotros/

NO
SI

https://www.campinglesmedes.com
/es/costa-brava-estartit-contactocamping-medes
https://www.campingcastellmontgri.com/es/trabaja-connosotros/
https://www.campingemporda.com/
solicitud-de-trabajo/

NO
SI

https://www.campinglasirena.com/ca/content/21-trabajacon-nosotros
http://www.campinglasiesta.com/es
/forms/trabaja-con-nosotros

NO
NO

https://www.campingkings.com/es/s
olicitud-de-trabajo/

NO

https://www.campingneptuno.com/
bolsa-de-trabajo/

NO

SI
NO
SI
SI

https://www.playabrava.com/borsade-treball/
https://www.interpals.com/treballaamb-nosaltres/

https://www.campingtreumal.com/c
a/treballa-amb-nosaltres
https://www.eurocamping.com/trabaja-con-nosotros/
https://www.calagogo.es/ca/volstreballar-amb-nosaltres/

NO
SI

NO

https://www.intercalonge.com/infor
macio/treballa-amb-nosaltres/

