
CONVOCATÒRIA DE FEINA 

4 places d’AJUDANT DE BARRA per LA DESKOMUNAL i el 

KOP DE MÀ  

Descripció 

Contractacions en jornada parcial (entre 20h i 30h setmanals) per incorporació al servei de 

Bar-Restaurant de La Deskomunal i el Kop de mà. Tasques polivalents d’auxiliar de cambrer, 

servei de barra i restauració, que acompanya la programació cultural si escau. 

Funcions 

- Servei de sala i barra (segons torn de migdia o nit) 

- Tasques d’organització i gestió de l’estoc. 

- Planificació de la proposta del servei, adaptada a cada proposta cultural. 

- Vetllar per el bon desenvolupament de l’activitat i tenir cura de les instal·lacions. 

- Tancar el servei garantint la neteja i recollida general. 

Requisits: 

- Experiència en hostaleria/servei de bar per a concerts i espectacles culturals de petit i 

gran format. 

- Capacitat de treballar en clau de projecte col·lectiu. 

- Experiència de treball en equip. 

- Disponibilitat i flexibilitat horària en casos de necessitat. 

Es valorarà: 

- Formació especialitzada en serveis de restauració/bar. 

- Coneixements de gestió econòmica del sector de l’hosteleria 

- Participació d’entitats socials o col·lectius diversos. 

- Autonomia, capacitat de treball en equip, iniciativa i actitud proactiva. 

- Bon nivell de català i castellà parlat. 

- Vinculació amb el teixit social del barri. 



Condicions del lloc de treball: 

- Contracte segons les hores del torn i salari segons conveni. 

- Jornada parcial: entre 20h i 30h setmanals segons el torn. 

- Un mes de vacances a decidir en assemblea. 

- Incorporació Març-Abril 2020. 

Jornada laboral i horaris 

 Horari 1: Tarda-nit entre setmana i cap de setmana. 

 Horari 2: Tarda-nit caps de setmana. 

 Horari 3: Migdies entre setmana i cap de setmana. 

  

  

ENVIEU C.V. I CARTA DE MOTIVACIÓ 

  

Al Kop de Mà Bar C/ Riego 4, baixos C.P.: 08014, Barcelona. 

o bé al e-mail: laboral@ladeskomunal.coop 

Indiqueu a l’assumpte REF. BARRA indicant els horaris que tindrieu disponibilitat:   

Per exemple: “ REF. BARRA: horari 1 + horari 3”  

Termini presentació: fins 31 de Gener de 2020


