
CURRÍCULUM VITAE (1)  
 

 

 

 

 

DADES PERSONALS (ocultes) 

 

FORMACIÓ 
COMPLEMENTARIA 

2013 Curs de Català i 
Bricolatge. VicDones. Vic 

 

 2012 Curs d’atenció a la 
gent gran especialitzat 
amb Alzheimer organitzat 
per Càritas i  portat a 
terme per Consorci 
Hospitalari de Vic. 
Pràctiques realitzades a les 
Germanetes dels Pobres 
(80hores). 

 

2011  Curs de Llengua 
catalana nivell Bàsic 2, 
del Centre de 
Normalització Lingüística 
d’Osona, Vic. 

 

2009  Curs d’Atenció a la 
llar i manteniment 
organitzat per Càritas i 
l’Asso. Tapís, a Vic.  

 

 2008  Curs d’Atenció a la 
llar, neteja i planxa al 
programa Avancem de 
Càritas Arxiprestal de Vic  

 

 

ALTRES DADES D’INTERÈS 

Carnet B de conduir. 

Disponibilitat horària. 

Incorporació immediata. 

Facilitat d’adaptació als llocs 
de treball, bona 
predisposició i ganes de 
treballar 

 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

 

Operària de neteja: 

- 2017(9mesos). Operària de neteja. Vic 
- 2013 (6 mesos). Peó neteja.  
- 2010 – Actualitat. Neteges puntuals a cases particulars. 

Vic  
- 2008 ( 7 mesos). Operària de neteja. Empresa de mobles. 

Vic 
- 2008 (2 mesos) Neteja a casa particular. Tasques: neteja i 

planxa. Vic 
 

Ajudant de cuina / neteja: 

- 2012 (4 mesos). Ajudant de cuina. Tasques: rentaplats. 
Estar a la pica. Astúries.   

- 2007 (6 mesos) Operària de neteja i ajudant de cuina. Vic 
 

Operària d’indústria: 

2016 (8 mesos). Peó càrnica amb ganivet. Gurb 

 
 



CURRÍCULUM VITAE (2) 
 

 

 

 

 

DADES PERSONALS (ocultes) 

 

FORMACIÓ REGLADA 

Estudis de secundària al país 
d’origen. 

 

FORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIA 

2014 Curs atenció a la gent 
gran a Caritas Arxiprestal de 
Vic 

2013 Cursos de català al Centre 
de Normalització lingüís�ca de 
Vic i al Casal Claret 

2010 Curs de català. Consorci 
per a la Normalització 
Lingüís�ca. 

IDIOMES 

Català: entès nivell bàsic. 

Castellà: nivell alt. 

Àrab: idioma nadiu. 

 

ALTRES DADES D’INTERÈS 

Carnet de conduir B. 

Disponibilitat horària i 
geogràfica a la comarca 
d’Osona. 

Incorporació immediata. 

Interessos professionals: 
treballs de neteja  i també de 
cuidar nens o persones grans o 
amb dependència. 

7 mesos d’experiència netejant 
un hospital del Marroc i un 
locutori. 

Persona responsable, puntual i 
molt polida. 

 

 
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL Vic 

 

En neteja: 

� 2016-2017.Substitucions en neteja de l’escorxadors i 
oficines. Vic 
 

� 2016 -2017. Substitucions en neteja , fer llits , neteja de 
maquinaria. Vic 

 
� 2012 CASA PARTICULAR. Neteja de la llar. Vic 

 
� 2009-201.. Neteja dels escorxadors i de col·legis a Vic 

 
� 2010 Neteja residencia d’avis. Vic 

 
� 2010 Neteja. Indústries, domicilis particulars. Vic 

 
� 2009-2010. Neteja de fi d’obra, edificis i oficines. Vic 

 
� 2008-2009. Neteja d’escorxadors 
�  
� 2008. Neteja escorxadors.  

 

 

Tasques:  neteja d’oficines, d’escorxadors, comunitats de 
veïns, cases particulars, col·legis, bars, restaurants i neteja de 
fi d’obra 

 



CURRÍCULUM VITAE (3) 
 

 

 

 

 

DADES PERSONALS (ocultes) 

FORMACIÓ REGLADA 

Estudis secundaris cursats a 
l’índia. 
2008-2009. Curs de 
perruqueria cursat a l’índia.  
 

FORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIA 

2017. Actualment, cursant 
català bàsic 2 al Consorci de 
Normalització Lingüís�ca 
(CNLO). Vic 
2017. Curs d’auxiliar de cuina i 
neteja a Càritas Arxiprestal de 
Vic amb 100 hores de teoria i 
80 hores de pràc�ques a les 
cuina de Càritas Arxiprestal de 
Vic (total 180 hores).  
2017. Curs de melmelada a 
Casal Claret de Vic.  
2016-2017. Curs de català bàsic 
2 al Consorci de Normalització 
Lingüís�ca (CNLO). Vic 
2015-2016. Català bàsic 1 i 
inicial al Consorci de 
Normalització Lingüís�ca 
(CNLO). Vic 
 

IDIOMES I INFORMÀTICA 

Punjabi i Hindi: llengües 
maternes.  
Anglès: Nivell mig.  
Català: Nivell bàsic 
(comprensió alta).  
Nivell usuari: navegació 
internet  
 

 

ALTRES DADES D’INTERÈS: 
Disponibilitat horària total i 
incorporació immediata. 
Persona flexible, responsable i 
amb moltes ganes de treballar.  

 

 

 

 

 

 
 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

2017. Actualment, NETEJA de les oficines i despatxos Vic 
 
Abril a agost 2017. NETEJA DOMICILI par�cular a Vic. Neteja de la casa i 
planxa.  
 
2017 (hores esporàdiques). NETEJA I AJUDANT de cuina, sala i menjador 
en diferents restaurants de Vic.  
 
2017. NETEJA de la cuina d’un restaurant a Vic (pràctiques del curs) 
 
2016 (subs�tució dies). AJUDANT DE CUINA i renta plats en un restaurant 
de Vic.   
 
2014-2015 (1 any i mig). OFICIAL DE PERRUQUERA en una perruqueria a 
l’índia.  
 

 

 Molta experiència en neteja i cuina treballant a nivell par�cular.  
 

 

OBJECTIU LABORAL: Ajudant de perruqueria, de cuina, rentaplats, 

cuidadora de nens i neteja. Tinc experiència en aquests sectors.   

 


