S’apropa l’hivern i amb ell les possibilitat de poder treballar a les pistes d’equí i a les empreses que viuen del
“negoci de la neu”.
A l’estat espanyol hi ha més de 30 estacions d’esquí i a Catalunya, al Pirineu català, n’hi ha més de 10. Les més
importants són: Baqueira Beret, Boí Taüll, Espot Esquí, La Molina, Masella, Port Ainé, Port del Comte, Tavascán Pleta del Prat, Vall de Nuria i Vallter 2000.
En aquest enllaç [1] es poden veure en un mapa les estacions d’esquí d’Espanya.

Com pots accedir-hi?
Uns exemples de les estacions de l’estat espanyol:

L’empresa Aramon s’encarrega de buscar persones treballadores per les estacions d’esquí de l’Aragó:
https://empleo.aramon.es/dofertas.php [2] (el 22 d’octubre es tanquen les inscripcions!).
A la estació d’esquí de Sierra de Béjar – la Covatilla (Salamanca) tenen una pàgina per a poder enviar la
nostra sol·licitud de feina: http://www.sierradebejar-lacovatilla.com/bolsadeempleo.php [3]
Per treballar a la estació de Sierra Nevada (Andalusia) hem d’enviar el nostre CV a l’adreça:
curriculum@cetursa.es [4]
Si estàs interessat/da en treballar a les altres estacions espanyoles, mira a la web de cadascuna quin sistema
de recepció de sol·licituds tenen.
A Catalunya cada estació gestiona la seva borsa de treball, més exemples:
Baqueira Beret i Port del Comte: des de les seves webs informen que per a la temporada 2013/2014 tots els
llocs de treball estan coberts

Boí Taüll: sol·licitud de feina a través de la web http://bit.ly/1i1oA9K [5]
Espot Esquí i Port Ainé: s'ha de descarregar la sol·licitud de feina des de la seva web i enviar-la per
correu http://bit.ly/1d1T9yq [6]
La Molina: s'ha de enviar un correu a lamolina@lamolina.cat [7] adjuntant el CV i explicant què es el que
t'agradaria fer a l'estació i què penses que pots aportar
Masella: ja no accepten sol·licituds
Vall de Nuria: encara que sigui una estació petita i que solen comptar amb personal fix discontinu,
podem enviar la nostra candidatura a administracio@valldenuria.cat [8].

Quines ofertes de treball pots trobar?
Monitors/es d’esquí, remuntadors/es, atenció al client, personal de guixetes, jardí de neu (monitors/es per la
cura d’infants), operaris/àries de neus artificial, personal pel manteniment i lloguer, conductors/es de màquines
trepitjaneu i socorristes són algunes de les figures que ens venen al cap pensant en un lloc de feina a una
estació d’esquí, però a més d’això es generen molts més relacionats amb el turisme com per exemple: personal
de neteja, personal d’emmagatzematge, atenció al públic, ajudants/es de cuina, dependents/es, cuiners/es,
personal de pàrquing, dinamitzadors/es, etc.
L’Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya ofereix cursos formatius (com per exemple:
ajudant de conductor de remuntadors, conductor de remuntadors, pister socorrista, artificier controlador
d’allaus, conductor de màquines trepitjaneu, producció de neu) que es realitzen al mes de novembre a la Vall
d’Aran.
La formació està lligada al lloc de treball pel que es contracta (pisters, personal de manteniment, trepitjaneu...).
És important saber que aquesta formació no és reglada, per tant és una formació que només et serveix a
territori espanyol.
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En el cas dels monitors d'esquí, normalment són autònoms o contractats per les escoles d'esquí, i se'ls demana
que tinguin la formació reglada pertinent.
Data del document: 26.01.2018

Links:
[1] http://bit.ly/H7wwKO
[2] https://empleo.aramon.es/dofertas.php
[3] http://www.sierradebejar-lacovatilla.com/bolsadeempleo.php
[4] mailto:curriculum@cetursa.es
[5] http://www.boitaullresort.com/ca/trabaja-con-nosotros.html
[6] http://www.skipallars.cat/cms/footer_99/altres-informacions_41/treballa-amb-nosaltres_248/
[7] mailto:lamolina@lamolina.cat
[8] mailto:administracio@valldenuria.cat

Page 2 of 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

