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Oferta de feina 

Cambrera 

Busquem 

Una persona que comparteixi els valors i els objectius de l’Ateneu independentista de 
Gràcia La Barraqueta, amb iniciativa, altes capacitats de treball en equip, amb 
competències d’atenció al client i que tingui coneixements i experiència en el sector de 
l’hostaleria. 

El seu paper serà el de fer de cambrera de “El Resolís” el Bar-Restaurant de La 
Barraqueta, assumint funcions vinculades a les gestió diària del local, així com 
participant de la dinamització cultural, la gestió de les xarxes socials, i allò que el 
projecte requereixi en cada moment. 

Es crearà, en un primer moment, un equip de treball de dues cambreres (una d’elles 
amb funcions d’encarregada) que seran les responsables de la posada en marxa del 
projecte. El treball en equip d’aquestes dues persones, així com la comunicació amb 
l’assemblea gestora de La Barraqueta seran imprescindibles. A mesura que el projecte 
es vagi consolidant, es podrà anar ampliant l’equip de treball. 

Funcions a desenvolupar 

• Participar en les tasques d’atenció a les sòcies i al conjunt de la clientela i servir 
els productes disponibles en cada moment. 

• Participar en el cobrament a les sòcies i el conjunt de la clientela pels productes 
servits. 

• Participar en l’elaboració i la preparació dels productes de menjar que se 
serveixin en cada moment. 

• Participar en la neteja quotidiana del local. 
• Participar en l’organització de petits esdeveniments per la dinamització cultural 

del bar-restaurant. 
• Participar de la gestió de les xarxes socials de “El Resolís”. 
• Preveure les necessitats del projecte i anticipar-se. 
• Explicar les particularitats del projecte de “El Resolís” i el conjunt de La 

Barraqueta a la clientela. 

Requisits imprescindibles   

• Experiència laboral i coneixements en el sector de l’hostaleria assumint 
funcions similars a les descrites al punt anterior. 

• Formació en hostaleria. 
• Nivell alt de català oral i escrit. 
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Valorable 

• Formacions específiques i especialitzacions en el sector de l’hostaleria. 
• Coneixement i implicació amb l’Ateneu La Barraqueta i el seu entorn (Xarxa de 

Casals i Ateneus dels Països Catalans, Esquerra Independentista, moviment 
popular) 

Competències 

• Treball en equip, escolta i integració de diferents punts de vista i maneres de 
fer en un mateix projecte. 

• Innovació i capacitat d’implementació de noves idees. 
• Flexibilitat, adaptació i visió d’oportunitats en moments de canvi i incertesa. 
• Autoconeixement, obertura a nous aprenentatges i a socialització del 

coneixement. 
• Iniciativa alhora de desenvolupar les tasques diàries i de plantejar nous reptes. 

Oferim 

• Contracte indefinit 
• Jornada de 25h setmanals* 
• Horari: dijous (18h – 00h), divendres i dissabtes (18h – 02h).* 
• Incorporació prevista per finals de març o principis d’abril 
• Categoria professional: Cambrera (Nivell 3 del conveni d’hostaleria) 
• Salari: Establert segons conveni (1.062,28 euros/mes per 25 hores) + plusos** 

*amb possibilitats d’ampliació de dies i hores a mesura que el projecte es vagi 
consolidant. 

**els plusos es concretaran a l’entrevista. 

 
Com respondre a l’oferta 

Si tens interès a presentar-te a l’oferta, prepara el teu currículum i una carta de 
motivació amb l’explicació de per què vols treballar al Resolís, i envia-la a 
ateneu@labarraqueta.cat abans del 15/03/2023. Al correu recorda d’especificar si et 
vols presentar a l’oferta de cambrera encarregada o de cambrera. 

 

 

Procés de contractació subjecte a aprovació del projecte pels socis i sòcies de La 

Barraqueta. 
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