
 

NOVA BORSA DE TREBALL PER

 

Benvolgut agremiat, 

 

Us presenten una nova plataforma que posem al vostre servei. Es tracta de la pàgina web 

http://borsatreballpastisseria.cat/

www.gremidepastisseria.cat, i

publicar les vostres ofertes de treball per trobar el professional que millor s’adapti a les vostres 

necessitats (botiga i obrador)

 

Cada agremiat disposa d’una 

número que cada agremiat té assignat i la contrasenya és el telèfon de contacte

del sobre d’aquesta circular, junt 

 

A partir d’ara, publicar les ofertes laborals serà ràpid i senzill, ja que la plataforma és molt 

intuïtiva i la informació està organitzada en caselles desplegables (veure la imatge adjunta com 

a exemple). Les ofertes, un cop cobertes, només 

l’aplicació. 

 

 

 

Barcelona, 

BORSA DE TREBALL PER A LES PASTISSERIES

Us presenten una nova plataforma que posem al vostre servei. Es tracta de la pàgina web 

http://borsatreballpastisseria.cat/ (també disponible al web del Gremi de Pastisseria, 

, i de la nostra l’Escola www.escoladepastisseria.cat

ofertes de treball per trobar el professional que millor s’adapti a les vostres 

(botiga i obrador). 

Cada agremiat disposa d’una contrasenya i usuari propis per a poder-hi accedir: l’usuari és el 

número que cada agremiat té assignat i la contrasenya és el telèfon de contacte

del sobre d’aquesta circular, junt amb el vostre nom, trobareu el vostre número de Gremi.

ofertes laborals serà ràpid i senzill, ja que la plataforma és molt 

intuïtiva i la informació està organitzada en caselles desplegables (veure la imatge adjunta com 

s ofertes, un cop cobertes, només les pot eliminar el mateix pastisser 

Barcelona, octubre de 2017 

PASTISSERIES 

Us presenten una nova plataforma que posem al vostre servei. Es tracta de la pàgina web 

del Gremi de Pastisseria, 

www.escoladepastisseria.cat) on podreu 

ofertes de treball per trobar el professional que millor s’adapti a les vostres 

hi accedir: l’usuari és el 

número que cada agremiat té assignat i la contrasenya és el telèfon de contacte. A l’etiqueta 

número de Gremi. 

ofertes laborals serà ràpid i senzill, ja que la plataforma és molt 

intuïtiva i la informació està organitzada en caselles desplegables (veure la imatge adjunta com 

pastisser usuari de 


