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Oferta de feina a un celler de
Califòrnia: 8.500 euros al mes amb
allotjament inclòs
El celler Murphy-Goode Wine, on l'amistat i el bon humor són gairebé més
importants que els vins, busca un candidat per treballar amb el seu enòleg Dave
Ready Jr. | Per optar a ser escollit, s'ha d'enviar, abans del 30 de juny, un vídeo
currículum explicant perquè creus que és la feina dels teus somnis

Murphy-Goode Wine ofereix 10.000 dòlars al mes i casa pagada durant un any

Un celler de Sonoma -Califòrnia- està buscant un candidat adequat pel seu equip de treball. L'oferta
inclou un salari mensual de 10.000 dòlars -uns 8.500 euros- i viure amb la casa pagada.
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Murphy-Goode Wine (https://www.murphygoodewinery.com/history) , fundat el 1985, no és un
celler qualsevol. Tim Murphy, Dale Goode i Dave Ready van oficialitzar el seu amor pel vi i van
decidir, durant la seva partida setmanal als "daus del mentider", fundar un celler a Sonoma. Un
celler on, expliquen, es valora per sobre de tot el sentit de l'humor i l'amistat.
L'oferta inclou l'allotjament durant un any. (https://www.murphygoodewinery.com/a-really-goodejob) L'afortunat, a més a més, treballarà amb l'enòleg Dave Ready Jr., que també destaca pel seu
gran sentit de l'humor. "Fem de l'amistat el nostre mantra perquè ens basem en ella. I tenim
una oferta de feina que catapultarà de manera instantània al candidat guanyador a
l'estratosfera del vi", expliquen amb humor des del celler.

(https://www.instagram.com/p/CMxUEvgIV2A/?utm_source=ig_web_copy_link)

Els candidats han de tenir més de 21 anys i poder treballar als Estats Units. Per optar al lloc de
treball s'ha d'enviar un currículum en vídeo que expliqui per què el candidat creu que aquest és el
treball dels seus somnis. L'empresa avaluarà factors com "la creativitat, el disseny o l'experiència".
Els candidats poden postular-se per al lloc des d'ara fins al 30 de juny. El guanyador s'incorporarà
al celler al setembre.
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