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Cites Ràpides. Connectant Empreses i Professionals al sector Hostaleria 

El proper 16 de Març, d’11:30h a 13:30h, a l’hotel Calipolis de Sitges tindrà lloc una nova 

sessió de Cites Ràpides per a professionals i connectar empreses i treballadors del sector 

hostaleria i Turisme del territori 

La sessió tindrà dues parts, una inicial de 45 minuts i la segona de 60 minuts. 

La primera part d’orientació separada a empreses i candidats. 

• A les empreses, informació sobre 

o situació del mercat laboral i les darreres reformes; 

o la necessitat de retenir el talent i millorar serveis de RRHH, formació i 

polivalència 

o i subvencions disponibles a la contractació per al 2022 

• Als candidats informació sobre 

o presentació de perfil en 2 minuts i negociació ràpida 

o explicació dels avantatges de treballar al sector Turístic de Sitges 

La segona part seran les trobades ràpides de 5 minuts màxims entre els candidats i les 

empreses 
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Per participar: 

Com a CANDIDAT envia’ns el teu CV a info@gremihs.com (1 sola pàgina) indicant: 

• dades personals de contacte 

• formació acadèmica i d’idiomes 

• experiència resumida dels darrers 5 anys (empresa i tasques) 

• àrea al que et presentes: cuina, sala, neteja, polivalent… 

• i disponibilitat d´incorporació 

Data límit de presentació de candidats el 14 de març a les 12:00h. 

Des del Gremi us confirmarem assistència i roda de trobades 

Com a EMPRESA confirma assistència a laia@gremihs.com especificant: 

• nombre de vacants 

• perfil ofert: cuina, sala, neteja, lloc polivalent 

• data possible d´incorporació 

Data límit de presentació de empreses el 14 de març a les 12:00h. 

Des del Gremi us confirmarem assistència i roda de trobades 

 

En aquestes jornades ens acompanyaran representants del sector, consultors de RRHH i 

experts en subvencions a la contractació 

 

 

 


