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FORMULARI EMPRESA 
 

 
Nom Empresa: GRUP ESTIVAL 

 

Àrea ofertada: Departament Indica amb un número les places 
ofertades en cada departament (aprox.) 

Recepció: 10 

Cuina: 40 

Sala: 40 

Animació:  

Manteniment: 6 

Jardineria: 3 

Seguretat:  

Pisos: 60 

Comercial - 
Màrqueting: 

 

Dependent/a 
tenda 

 

 

 

Breu descripció 
empresa (10 línies 
Max.) 

A Estival Group som especialistes a gestionar les 
vacances dels nostres clients. Oferim serveis 
d’allotjament, restauració, esport i benestar. La 
nostra vocació és treballar per oferir les millors 
experiències. Per això, l'equip de professionals 
d'Estival Group ens encarregarem de facilitar 
estades úniques en tots els nostres establiments. 
 
Una empresa familiar, amb gran vocació de 
servei i especialització en el sector de 
l'hostaleria, va ser l'embrió d'Estival Group, que 
ara aglutina diferents serveis globals 
d'allotjament, oci i restauració. A Estival Group 
treballem sempre al servei del client, amb la 
màxima professionalitat, responsabilitat i 
seguretat. 

Municipis on 
ofereix llocs de 
treball: 

LA PINEDA 
CAMBRILS 
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A Estival Group tots els nostres establiments 
disposen dels millors serveis. El nostre 
compromís és oferir una experiència única; amb 
la màxima hospitalitat i professionalitat. 
 
A Estival Group comptem amb un extraordinari 
equip de persones, a les quals ens encanta el 
nostre treball. Som professionals dels sectors de 
l'hostaleria, la restauració, els esports, l'oci i 
també el benestar. Junts fem un gran equip; 
junts construïm, dia a dia, Estival Group.  
 

 
 

Número total de 
places a cobrir 

160 
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