Celler Lagravera amb vins certificats en ecològic i biodinàmic, cerca una
persona per incorporació immediata amb les següents capacitats principals.
Ocupació:

Guia d’Enoturisme (caps de setmana)
Descripció
Funcions:
Dies i horaris
Condicions: Treball a temps parcial, 5-7 hores/setmana, incorporació immediata
Horaris: Dissabte-Diumenge (possibilitat d’ampliació d’horari)

Horaris segons temporada, normalment entre 11:00-13:30

Tasques:
· Visites d’enoturisme:
-

recepció de visitants;
visites al Celler i animació de tastos;
presentació dels productes;
venda;
preparació i execució d’esdeveniments especials i enogastronòmics;
seguiment de les vendes internacionals a particulars;
actualització de la base de dades de visitants, estadístiques de les visites;
representació general del Celler al client final.

· Ajudar el supervisor amb el bon funcionament del Centre d'Enoturisme:
Control del magatzem i dels estocs, gestionar les comandes i la rotació dels vins, pendent del
bon estat/neteja del centre i dels vehicles d’enoturisme.

· Suport general al departament de comunicació & comercial:
- Funcions administratives relacionades amb el departament (correus i telèfon de reserves).
- Recerca de noves vies de captació de visitants/prospeccions.
- Visites comercials, de premsa, showrooms i fires.

Condicions Contractuals
Tipus de contracte: indefinit.
Retribució anual bruta: en funció experiència i capacitats.
Jornada I horari: Dissabte-Diumenge.
Horaris: segons temporada, normalment entre 11:00-13:30.
Població del lloc de treball: Alfarràs, Algerri, Castelló de Farfanya.

Procés de Selecció
Valoració Mèrits: si
Entrevista: si
Tests psicotècnics: no
Prova Professional: si

Formació
Acadèmica:
Estudis relacionats amb vi, valorant-ne addicionalment els de Sommelier.
Especialitzada i/o complementària:
Sector Hosteleria, Comunicació, Enoturisme, Turisme, Agricultura, Agroalimentari.

Informàtica:

Programes (nivell usuari): Internet, Word, Excel, Power Point.

Idiomes:

Nivell alt (escrit, parlat i llegit): Català, Castellà, Anglès, Francès (un plus, però no
necessari).

Competències
Professionals:
· Passió pel vi : estudis/experiència amb vi, agricultura o sector agroalimentari.
· Llengües: CAT-CAST-ENG nivell alt parlat (altres llengües - un plus).
Personals:
· Persona positiva i amb gran disposició a treballar en equip.
· Bona presència - atenció al públic.
· Treballador amb capacitat d’adaptació als canvis.
· Carnet de conduir & vehicle propi.

Experiència professional
Tipus:
1 any en Restauració, Tastos, Enoturisme, Comunicació i/o Turisme.

Interessats enviar currículum a info@lagravera.com o bé desar-lo al propi Celler
ubicat a la Ctra. de Tamarite 9, 25120 Alfarràs (Lleida)
T. +34 973 761374 | www.lagravera.com

