
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’època de Nadal és un bon moment per treballar de forma temporal. Si vols cercar 

feina en la temporada nadalenca, en aquest document trobaràs una relació de 

recursos web específics per trobar feina al Nadal endreçats per sectors: Comerç, 

Turisme i Hostaleria, Oci, Cultura i Serveis. 

També disposes d’altres recursos generals com empreses de treball temporal i 

recursos 2.0. 
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COMERÇ 

Venedors/es,  Reposadors/es, Línea de caixa, Venedors/es tècnics, Atenció al client... 

 

Tio sam   

 

https://www.juguetestiosam.com/ 

 

Empresa del sector de les joguines. Al final de la pàgina, trobaràs l’apartat  “Trabaja con nosotros” on pots enviar 

el teu currículum. 

 

 

Juguetilandia.com 

 

https://www.juguetilandia.com/trabaja-con-nosotros.htm 

 

A l’aparta “trabaja con nosotros” pots enviar el teu currículum i participar en els processos de selecció de 

candidats/es. 

 

Toys’R’Us  

http://www.toysrus.es/home/index.jsp?categoryId=4573281 

 

Toys ‘R’ Us és una important empresa del sector de les joguines i articles per a nadons. Al Nadal cerca personal 

per empaquetar regals, venedors/es, caixers/es. A través de la web pots enviar-los el teu CV per participar en els 

processos de selecció de l’empresa. 

 

Imaginarium  

http://www.imaginarium.es/quienesSomos/TrabajaConNosotros 
 

Registra al web d’Imaginarium el teu CV per participar en els seus processos de selecció. A l’apartat “trabaja con 

nosotros” pots veure les diverses opcions: botiga, logística,... 

 

Drim  

https://www.drim.es/contacto 

Empresa  especialitzada en una amplia gama d’articles relacionats amb el sector de la joguina, la puericultura i el 

hobby.  

 

Jugettos   

https://juguettos.com/content/4-sobre-nosotros 

Important empresa del sector amb  més 35 anys al mercat. En la seva  pàgina web pot deixar les teves dades i 

enviar el teu currículum. 

 

Mediamarkt  

 

http://www.mediamarkt.es/mcs/shop/trabaja-con-nosotros/unete-a-nosotros.html 
 
Empresa de distribució electrònica de consum. A l’apartat “trabaja con nosotros” pots consultar les ofertes 

vigents i enviar el teu currículum. 

 

 

 

 

 

https://www.juguetestiosam.com/
https://www.juguetestiosam.com/
https://www.juguetilandia.com/trabaja-con-nosotros.htm
http://www.toysrus.es/home/index.jsp?categoryId=4573281
http://www.imaginarium.es/quienesSomos/TrabajaConNosotros
https://www.drim.es/contacto
https://juguettos.com/content/4-sobre-nosotros
http://www.mediamarkt.es/mcs/shop/trabaja-con-nosotros/unete-a-nosotros.html
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Fnac   

 

https://trabajaconosotros.fnac.es/ 

 

Fnac és una companyia especialitzada en la distribució de productes d’oci cultural i tecnològic (literatura, música, 

imatge, so i tecnologia). Els perfils demandats per Fnac són d’Atenció al Client, Comercial/Vendes, Logística i 

Administratius. 

 

 

Worten  

 

https://www.worten.es/ 

 

Empresa de distribució d’ electrodomèstics i electrònica de consum que ofereix una àmplia gama de productes. 

 

 

Inditex   

 

https://www.inditexcareers.com/portalweb/es/ofertas-empleo 

 

Inditex és un dels principals distribuïdors de moda que agrupa marques comercials com Zara, Pull & Bear, 

Massimo Dutti i Bershka, entre d’altres. A la seva web trobaràs ofertes de feina tant a nivell nacional com 

internacional a l’apartat “Ofertas”.  

 

 

Fashionunited   

 

http://www.fashionunited.es/Bolsa_de_Empleo_de_la_moda/ 

Portal especialitzat en la indústria de la moda. Inclou una borsa de treball i pràctiques a empreses, especialment 

en punt de venda i màrqueting. 

 

 

Mango  

https://mango-emea.jobs.net/ 

Mango és una multinacional dedicada al disseny, la fabricació i la comercialització de roba de vestir i 

complements.  Pots accedir a les ofertes de feina que es publiquen cercant per paraula clau i /o ubicació que 

desitges. 

 

 

C&A  

http://www.c-and-a.com/es/es/corporate/company/empleo/ofertas-de-empleo-ca/ 

C&A és una cadena holandesa de moda per tota la família. Des de l’accés “ofertas de empleo” pots consultar les 

ofertes de feina publicades. 

 

https://trabajaconosotros.fnac.es/
https://www.worten.es/
https://www.inditexcareers.com/portalweb/es/ofertas-empleo
http://www.fashionunited.es/Bolsa_de_Empleo_de_la_moda/
https://mango-emea.jobs.net/
http://www.c-and-a.com/es/es/corporate/company/empleo/ofertas-de-empleo-ca/
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Calzedonia   

http://es.calzedonia.com/ 

 

Grup d’empreses vinculades a la moda. En el web pots trobar l’apartat “Trabaja con nosotros’, on accediràs a 

ofertes de feina i on també pots enviar el teu currículum per a registrar-lo a la base de dades de l’empresa. 

 

Tendam 

https://www.tendam.es/trabaja-con-nosotros/ 

Grup d’empreses del sector tèxtil constituïda per marques com Springfield, Cortefiel, Women’Secret  entre 

d’altres. Accedeix a les ofertes de feina vigents a través de l’apartat “Trabaja con nosotros”.  

 

 

Condis   

http://trabaja-con-nosotros.condis.es/ 

A través d’aquest enllaç podràs accedir a les ofertes de feina vigents de Condis. A més, també pots registrar el teu 

CV per a participar en futurs processos de selecció. 

 

 

Dia   

https://tutienda.dia.es/empleo 
 
DIA és un dels líders de la distribució alimentària especialitzada en la gestió de botigues de proximitat . A l 

‘apartat “Trabaja en Dia” pots omplir un formulari amb les teves dades personals i registrar el teu currículum. 

 

 

Carrefour  

https://www.carrefour.es/trabaja-en-carrefour/mas-info/ 

A través d’aquest enllaç podràs accedir a les ofertes de feina vigents de Carrefour de les diverses àrees: atenció al 

client, caixa, manager,etc. A més, també pots registrar el teu CV per a participar en futurs processos de selecció. 

 

 

Keisy 

https://www.keisy.es/treball/ 

A través d’aquest enllaç podràs accedir a les ofertes de feina vigents. A més, també pots registrar el teu CV per a 

participar en futurs processos de selecció. 

 

 

Decathlon   

http://trabajaconnosotros.decathlon.es/ 

Decathlon és una multinacional especialista en la creació i distribució d’articles esportius. Consulta les ofertes de 

feina a través d’aquest enllaç. 

 

http://es.calzedonia.com/
https://www.tendam.es/trabaja-con-nosotros/
http://trabaja-con-nosotros.condis.es/
https://tutienda.dia.es/empleo
https://www.carrefour.es/trabaja-en-carrefour/mas-info/
https://www.keisy.es/treball/
http://trabajaconnosotros.decathlon.es/
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Yobalia  

 

http://www.yobalia.com/es/candidato 

 

Portal especialitzat en marketing promocional. Ofereix contractes per promocions, per hores, per suplències. 

També pots realitzar la teva cerca utilitzant una paraula clau, per exemple “dependiente”,“comercial”, etc. Pots 

penjar el teu currículum perquè el vegin les empreses. 

 

 

 

 

 

 

TURISME  I HOSTALERIA 

Cambrer/a, Cuiner/a, Recepcionista, Cambrer/a de pisos,... 

Grupo Hoteler Catalonia  

http://www.hoteles-catalonia.com/es/trabaja_con_nosotros/index.jsp 

El grup Catalonia és una cadena hotelera amb implantació internacional. Al apartat “trabaja con nosotros” pots 

consultar les ofertes de feina i enviar el teu currículum. 

 

Accor   

https://www.accorhotels.jobs/Home.aspx 

Grup empresarial d’hotels. A la seva seu web pots trobar ofertes de treball per a un ampli ventall de perfils del 

sector, des d’hoteleria i restauració (recepció, cambrers/es de pisos, sala i cuina) a perfils de gestió i suport 

(ventes, management, informàtica, finances). 

 

AC Hotels   

http://www.achotelscorporate.com/es/empleo.html 

El web d’AC HOTELS publica les ofertes de feina del grup i ofereix la possibilitat d’enviar el currículum per futurs 

processos de selecció.  

 

Turijobs.com    

http://www.turijobs.com/ 

Portal de feina i formació del sector turístic on trobaràs ofertes per treballar en els diversos àmbits. A través del 

seu cercador pots indicar les àrees del teu interès per conèixer les ofertes més afins al teu perfil. 

 

Hosteleo.com 

http://www.hosteleo.com/ 
 

Portal d’ocupació especialitzat en el sector del Turisme, permet realitzar cerques d’ofertes específiques en una 

gran diversitat d’àmbits relacionats amb l’allotjament, la restauració, l’oci i els viatges. 

 

http://www.yobalia.com/es/candidato
http://www.hoteles-catalonia.com/es/trabaja_con_nosotros/index.jsp
https://www.accorhotels.jobs/Home.aspx
http://www.achotelscorporate.com/es/empleo.html
http://www.turijobs.com/
http://www.hosteleo.com/
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Gastroempleo.com     

http://www.gastroempleo.com/ 

Borsa de treball del magazine gastronòmic Afuegolento, on es publiquen ofertes majoritàriament de l’àmbit de 

l’hostaleria. A més de consultar les ofertes vigents, també pots introduir el teu perfil. 

 

Grupo Zena    

http://www.zena.com/trabaja-con-nosotros 

Grupo Zena gestiona diverses marques: Domino's Pizza, Burger King i Foster's Hollywood, entre d’altres. 

Publiquen ofertes per a perfils relacionats amb l’hostaleria i la restauració. 

 

 

Prous Consulting  

 

http://www.prousconsulting.com/envia-tu-cv/ 

 

Empresa de selecció de personal especialitzada en les àrees d’Hoteleria i Restauració. Gestionen perfils 

professionals per sala i cuina. Pots enviar les teves dades a l’apartat “envía tu curriculum vitae”. 

 

Animajobs     

http://www.animajobs.es/ 

Portal d’ocupació especialitzat en l’Animació turística Internacional (hotels, resorts turístics i càmpings). A 

l’apartat  “Buscar trabajo” trobaràs les ofertes disponibles per categories i localitat i enviar-hi el teu currículum. 

 

http://www.gastroempleo.com/
http://www.zena.com/trabaja-con-nosotros
http://www.prousconsulting.com/envia-tu-cv/
http://www.prousconsulting.com/envia-tu-cv/
http://www.animajobs.es/
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OCI, CULTURA  

Monitors/es, Animadors/es, Treballar a les estacions d’ esquí i muntanya,.... 

Tuti    

http://www.tuti.es/ofertes.html 

 

Entitat que treballa en l’àmbit de la educació i la gestió de projectes socials i culturals. A l’apartat “ofertes de 

feina” pots veure els perfils professionals que sol·liciten ( educadors, talleristes, monitors,...) i enviar el teu cv.  

 

Rubies Animació 

Entitat dedicada al muntatge d’ esdeveniments, especialitzats en el lleure infantil: festes infantils, dinamització 

comercial, etc. A l’apartat “treballa amb nosaltres” pots envia el teu C.V 

https://www.animaciorubies.com/ca/ 

 

 

Vall de Núria    

 

http://www.valldenuria.cat/estiu/treballa-amb-nosaltres/ 

 

Estació de muntanya situada  a la comarca del Ripollès. A través de la web pots fer-los arribar les teves dades 

personal i el teu currículum per participar en la selecció de  candidats/es. 

 

La Molina    

http://www.lamolina.cat/treballa-amb-nosaltres/ 

 

La Molina és una estació d’esquí situada a la comarca de la Cerdanya. A través de la web pots fer-los arribar el teu 

interès per formar part de l’empresa. 

 

Grandvalira     

http://www.grandvalira.com/node/2860 

 

Grandvaldira és una estació, principalment d’esquí alpí, situada al principat d’Andorra. Pots fer-los arribar el teu 

CV a través de l’apartat “Trabaja en Grandvalira” 

 

 

 

Aramon  

 

https://empleo.aramon.es/empleo/homepage.aspx 

 

Principal grup empresarial de turisme de neu i muntanya d’Aragó. A l’apartat “empleo” pots consultar les ofertes 

de feina i enviar les teves dades. 

 

 

 

http://www.tuti.es/ofertes.html
https://www.animaciorubies.com/ca/
http://www.valldenuria.cat/estiu/treballa-amb-nosaltres/
http://www.lamolina.cat/treballa-amb-nosaltres/
http://www.grandvalira.com/node/2860
https://empleo.aramon.es/empleo/homepage.aspx
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ALTRES SERVEIS 

Hostesses/Hostes, Personal de neteja, Personal de manteniment, Repartidors/es, ... 

 

Grup Barnaporters   

 

http://www.grupbarnaporters.cat/treball/ca/ 

 

Grup empresarial líder en el camp dels serveis auxiliars, seguretat i vigilància amb més de 20 anys d'experiència. A 

l’apartat “Borsa de treball” pots consultar les ofertes disponibles (vigilants de seguretat per esdeveniments, 

controladors accessos, acomodadors, conserges,etc.) i enviar el teu currículum. 

 

 

Tais servicio de azafatas   

 

http://www.azafatastais.com/ 

 

Empresa especialitzada en la selecció de professionals per treballar a Fires, Congressos,etc. Pots enviar el teu 

currículum per optar a les ofertes de feina de les diverses àrees: atenció al client, traducció,... 

 

 

DHL   

 
http://www.dhl.es/es/carreras_profesionales.html 

 

Empresa de transport urgent nacional i internacional. A  la pestanya “Carreras profesionales“, trobaràs tota la 

informació per accedir a ofertes de feina segons el teu perfil professional, des d’ocupacions d’operacions i suport, a 

perfils de gestió i directius. 

 

 

 

Seur  

 

http://www.seur.com/es/compania/trabaja-con-nosotros/ 

 

Seur és una empresa del sector del transport urgent tant nacional com internacional. En el seu web pots consultar 

les ofertes de feina vigents i també tens la possibilitat d’enviar el CV per futurs processos de selecció.  

 

  

Fira de Barcelona  

 

https://www.firabarcelona.com/treballa-amb-nosaltres/ 

 

Referent internacional d’esdeveniments. A l’apartat “treballa amb nosaltres” pots trobar les ofertes per perfils com: 

personal de neteja, personal de manteniment, hostesses, control d’accessos, etc. 

 

http://www.grupbarnaporters.cat/treball/ca/
http://www.azafatastais.com/
http://www.dhl.es/es/carreras_profesionales.html
http://www.seur.com/es/compania/trabaja-con-nosotros/
http://www.seur.com/es/compania/trabaja-con-nosotros/
https://www.firabarcelona.com/treballa-amb-nosaltres/
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PORTALS D’OCUPACIÓ GENERALISTES,  EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL 

opcionempleo.com  

http://www.opcionempleo.com/ 

Metacercador que busca la informació que li demanes en diferents portals d’ocupació. Si indiques “Nadal/Navidad 

en “Título del empleo” accediràs a les ofertes. També pots fer una cerca per sector. 

 

+Jobomas     

http://es.jobomas.com/ 

Portal d’empleo generalista on pots accedir a les ofertes de feina publicades indicant “Nadal/Navidad” a “Qué 

trabajo buscas” i la teva ciutat. 

 

Jobrapido 

http://es.jobrapido.com/ 

Jobrapido és un cercador d’ofertes de feina en diferents portals d’ocupació. Si indiques “Nadal/Navidad” a “Qué 

trabajo buscas” i la teva ciutat, accediràs a les ofertes publicades actualment. 

 

Indeed  

http://www.indeed.es/ 

Metacercador que creca la informació que li demanes en diferents portals d’ocupació. Si a “Qué” indiques 

“Nadal/Navidad” i a “Dónde” la ciutat del teu interès obtindràs les ofertes vinculades al Nadal i al municipi indicat. 

DonEmpleo.com     

www.DonEmpleo.com 

Portal d’ocupació on pots trobar moltes de les empreses que necessiten reforçar les seves plantilles durant la 

campanya de Nadal. A través del Portal podràs inscriure’t a les ofertes de feina del teu interès. 

 

Adecco     

http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Accesible=false 

Empresa de Treball Temporal on trobaràs ofertes de diversos àmbits. Si indiques a “Palabra clave” l’àrea on cerques 

feina ( ex. Aeropuerto, promotor) accediràs a les ofertes de feina relacionades. 

 

JobZilla 

https://es.jobzil.la/trabajo-navidad.html 

Portal d’ocupació generalista en el que pots trobar ofertes de feina específiques per a la campanya de Nadal. 

 
 

Randstad     

http://www.randstad.es 

Ranstad és una Empresa de Treball Temporal que disposa d’ofertes de feina per a campanyes de Nadal. Pots 

accedir a elles si en el cercador indiques la paraula “Nadal/Navidad”. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opcionempleo.com/
http://es.jobomas.com/
http://es.jobrapido.com/
http://www.indeed.es/
http://www.donempleo.com/
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Accesible=false
https://es.jobzil.la/trabajo-navidad.html
http://www.randstad.es/
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APLICACIONS MÒBILS 

App mòbils  per cercar feina 

 

Infojobs Card  

 

http://apps.trabajo.infojobs.net/ 
 

A través d’aquesta app, per a usuaris d’infojobs, pots localitzar diferents ofertes de feina i enviar el teu currículum. 

També et permet compartir les ofertes amb els teus contactes de Facebook i Twitter. 

 

 

Jobeeper  

 

http://jobeeper.com/ 
 

Aplicació que localitza ofertes de feina en funció del teu perfil professional i localitat, enviant-les directament al teu 

mòbil. Reps les ofertes al instant sense necessitat de registrar-te. 

 

 

Jobtoday   
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jobtoday.app&hl=es 
 

Aplicació molt senzilla que et connecta a través de xat amb les empreses i que garanteix una resposta ràpida als 

candidats/es. 

 

 

Linkedin  

 

https://itunes.apple.com/es/app/linkedin/id288429040 
 

Una de les xarxes professionals més utilitzades per la recerca de feina permet, de la mateixa manera que la seva 

versió web, pujar el teu cv i contactar amb les ofertes de feina que més t’interessin. 

 

 

Jobandtalent  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jobandtalent.android&hl=es 

 

Aplicació que et permet crear el teu perfil professional ràpidament important les teves dades des de Linkedin. Pots 

accedir a ofertes de diferents països. 

 

 

CornerJob 
 

https://www.cornerjob.com/es/candidate/ 
 

 

Aplicació per trobar feina de forma ràpida: crees el teu perfil i et pots posar en contacte amb les empreses per xat i  

tenir una resposta en menys de 24 hores. 

 

 

http://apps.trabajo.infojobs.net/
http://jobeeper.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jobtoday.app&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/linkedin/id288429040
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jobandtalent.android&hl=es
https://www.cornerjob.com/es/candidate/

