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Treballar durant el període de Nadal

Durant  l’època  nadalenca,  l’inici  de  la  qual  es  podria  situar  a  principis  de

novembre,  i  l’acabament,  cap  a  finals  de  gener,  hi  ha  un  tipus  d’activitat

laboral breu en relació amb les setmanes o mesos que dura, però molt intensa.

El mercat laboral per Nadal es caracteritza per un augment dels llocs de treball

temporals, que poden ser de jornada completa, de jornada parcial o per hores.

Els  sectors  amb més  demanda  de  personal  són  el  comerç,  la  distribució  i

logística, l’hostaleria i restauració i l’oci.

La majoria d’empreses inicien les campanyes de reclutament de personal per

Nadal a principis de novembre, ja que durant la campanya de Nadal ja s’hi

inclou,  sobretot  en el  sector del  comerç,  el  Black Fiday i  el  Cyber Monday

(aquest 2021 són el divendres, 26 de novembre, i el dilluns, 29 de novembre,

respectivament).

L’època nadalenca pot ser una bona oportunitat per a obtenir la primera feina,

o per poder tenir uns ingressos extra en un període de vacances en els centres

educatius.

Les característiques que es valoren de les persones candidates a les feines

específiques del Nadal són les següents:

 Proactivitat

 Facilitat d’aprenentatge

 Enfocament cap a una actitud comercial

 Disponibilitat immediata i compromís en dates i horaris

 Capacitat d’adaptació i tolerància a l’estrès

 Polivalència

 Flexibilitat
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SECTOR COMERÇ

Perfils · Dependent/a

· Venedor/a (especialitzat/da)

· Caixer/a

· Atenció a la clientela

· Reposadors/es

· Personal de magatzem

Competències · Dinamisme

· Facilitat de paraula i bon tracte

· Presència i bona educació

· Domini de la caixa

· Idiomes

On cercar feina · Autocandidatura

· Directament als petits comerços

· Webs dels establiments comercials grans

· Borses de treball i portals especialitzats
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SECTOR HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

Perfils · Cambrer/a

· Cuiner/a

· Ajudant de cuina

· Recepcionista

· Grum

· Cambrer/a de pisos

Competències · Atenció al públic

· Proactivitat

· Flexibilitat

· Treball en equip

· Iniciativa

· Creativitat

· Preocupació per l’ordre i la qualitat

· Idiomes

On cercar feina · Autocandidatura

· Pàgines web d’hotels

· Metacercadors d’establiments hotelers

· Guia oficial d’establiments turístics de Catalunya

· Guia de restaurants de Catalunya

· Portals de cerca de feina

https://guiacat.cat/cerca/resultats?name=&location=alt+camp&orderBy=&province=4&region=32&city=&district=&Search=&averagePrice=&min=0&max=65
http://establimentsturistics.gencat.cat/rtcwebguies/AppJava/index.jsp
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SECTOR DEL LLEURE

Perfils · Monitors/es

· Talleristes

· Animadors/es

· Personal de parcs infantils

· Reis d’Orient, patges, etc.

Competències · Carnet de director/a o monitor/a

· Facilitat de tracte amb el públic

· Proactivitat

· Amabilitat

· Flexibilitat

· Adaptació a diferents horaris

On cercar feina · Autocandidatura

· Empreses que organitzen parcs de Nadal

· Ajuntaments que organitzin parcs de Nadal

· Portals de cerca de feina
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OCUPACIONS RELACIONADES AMB ESPORTS D’HIVERN

Perfils · Conductor/a de telecadires

· Pister/a

· Conductor/a de màquines llevaneu

· Monitor/a d’esquí

· Personal de manteniment

Competències · Flexibilitat

· Atenció al públic

· Adaptabilitat

· Treball en equip

On cercar feina · Autocandidatura

· Webs de les estacions d’esquí

· Portals especialitzats
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Currículum i carta de presentació

Per  poder  tenir  un  lloc  de  treball  per  al  període  nadalenc,  es  pot  fer  un

currículum i una carta de presentació. Tots dos documents s’han de fer arribar

a les empreses on es vulgui  treballar.  En alguns casos, serà a partir  de la

resposta a un anunci d’un lloc de feina, i en d’altres, per a autocandidatura.

Currículum

En el cas del currículum, unes orientacions bàsiques a l’hora de redactar-lo són

les següents, sobretot pensant en les feines per al Nadal:

 El currículum ha d’estar adaptat al lloc de treball al qual s’aspira. Per

tant, s’hauran de redactar tants tipus de currículum com llocs es vulguin

enviar.  S’han  de  destacar  coses  diferents  si  es  pretén  treballar,  per

exemple, de cambrer/a, que si si es vol fer de monitor/a de lleure.

 Per a les feines de temporada, en aquest cas de Nadal, és important

destacar  la  disponibilitat,  tant  d’incorporació  a  la  feina  com  a  nivell

d’horari. S’hauria d’especificar la data a partir de la qual l’aspirant al lloc

de feina podria començar a treballar.

Carta de presentació

Juntament  amb  el  currículum,  també  es  pot  fer  arribar  una  carta  de

presentació a l’empresa o empreses on es vol treballar, sobretot quan es tracta

d’autocandidatures.  La  carta  complementa  el  currículum  i  permet  mostrar

interès tant per l’empresa com pel lloc de treball.

La carta de presentació ha de ser molt personal, i també se n’ha de redactar

una de diferent per a cada lloc de treball. Es poden trobar diferents models de

carta per internet, però és molt recomanable que cadascú redacti la carta de

presentació amb les pròpies paraules.

Un dels objectius principals de la carta és destacar els punts forts de qui la

redacta, és a dir, aquelles competències que fan que una persona sigui apta

per a un lloc de treball, i per les quals una empresa l’ha de contractar.


