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Fira del Treball de la UdL

Castell del Remei
Castell del Remei – Tomàs Cusiné
Finca del Castell del Remei
25333 El Castell del Remei, Penelles (la Noguera)
info@castelldelremei.com
www.castelldelremei.com
@CASTELLDELREMEI
Tel. 973 58 02 00
Descripció de l’empresa
Celler centenari que elabora vins fins de prestigi internacional en una finca històrica de la
DO Costers del Segre, on els primers indicis d’activitat vinícola es remunten a l’any 1780. És el
primer celler català a elaborar i etiquetar vins fins de criança i el cinquè més antic registrat de
l’Estat espanyol.
Antigament, va obtenir diversos reconeixements i nombrosos premis en exposicions internacionals. Actualment, rep guardons i altes puntuacions en certàmens i publicacions especialitzats.
Exporta la producció a més de quaranta països dels cinc continents
Així mateix, la finca és un centre turístic amb enoteca, restaurant i santuari.
Comptem amb professionals de diferents àmbits: administratius, cellerers, enòlegs, comunicadors, pagesos, jardiners, netejadors, tècnics de laboratori, comercials...
Altres empreses del grup són: Celler Tomàs Cusiné (el Vilosell), Cérvoles Celler, Cara Nord
Celler, Viticultura de Muntanya, Vilosell Wine Hotel i Restaurant Castell del Remei.
Perfils professionals sol·licitats
•
Persona responsable de l’atenció a la botiga i als visitants al celler del Castell del Remei,
preferiblement amb coneixement d’idiomes.
•
Persona responsable de l’atenció a la botiga i als visitants al celler del Vilosell, preferiblement amb coneixement d’idiomes i maneig informàtic, per a tasques administratives. Cal
que tingui capacitat per gestionar la recepció i les reserves d’un petit hotel rural de cinc
habitacions.
•
Persona responsable com a cellerer, amb coneixements enològics i capacitat per gestionar equips.
Es valora la disposició a implicar-se en els projectes, les ganes d’aprendre, la capacitat de gestionar temes relacionats amb el turisme, l’enologia, la comunicació, el disseny gràfic...
Què ofereix als joves titulats?
La possibilitat d’introduir-se en un sector molt atractiu, d’implicar-se en projectes molt engrescadors, de descobrir un àmbit nou i d’aprendre molts aspectes transversals, a més de treballar en un mitjà en plena natura i en un ambient rural.
Procés de selecció
Recepció de currículums amb títols acreditatius i entrevista.
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