RECULL SETMANAL
D’OFERTES DE FEINA
DEL 19 AL 23 DE MARÇ

OFERTA

POBLACIÓ

DESCRIPCIÓ

REQUISITS

CONTACTE

ESTAT DE
L’OFERTA

serveiconnectem@adlsolcar.cat
En procés de
reclutament de
candidats

serveiconnectem@adlsolcar.cat
OPERARI/A
NETEJADOR/A SOLSONA
CARDONA Muntatge
d'estructures
en prevenció
de
Neteja
de les instal·lacionsValorable
del CAP aformacióValorable
experiència
en el lloc de treball.
(REF.
37.18.SOL.)
(REF.
03.18.CAR.)
metàl·liques i tancaments.
Cardona.

riscos laborals. Valorable
carnet
de de conduir B. Persona
Valorable
permís
carretons elevadors. Valorable
responsable i molt discreta.
coneixements de soldadura.

Desitjable persona entre 18 i 30 anys.
Formació a càrrec de l'empresa.

XOFER C1
(REF. 36.18.SOL.)

SOLSONA

Portar camió amb grua.

Imprescindible carnet C1.

serveiconnectem@adlsolcar.cat

En procés de
reclutament de
candidats

serveiconnectem@adlsolcar.cat

En procés de
reclutament de
candidats

Desitjable experiència en la conducció
de grua sobre camió.
Valorable formació en prevenció de
riscos laborals.

MONITOR/A DE
LLEURE
(REF. 35.18.SOL.)

SOLSONA

Programació i organització

Imprescindible Títol de Monitor/a de

d'activitats de lleure infantil.

lleure. Disponibilitat per treballar caps

Realització de tallers infantils i jocs

de setmana i festius i temporada

a l'aire lliure. Control del material

d'estiu. Capacitat pel treball en equip.

· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

utilitzat, neteja i ordre del mateix.

AUXILIAR
ADMINISTRATIU/V
A
(REF. 34.18.CAR.)

CARDONA

Gestió de la comptabilitat de

Imprescindible coneixements de

comunitats de propietaris.

comptabilitat bàsica.

Entrada d'assentaments

Domini de les eines informàtiques a

comptables.

nivell d'usuari. Valorable coneixement

serveiconnectem@adlsolcar.cat

En procés de
reclutament de
candidats

serveiconnectem@adlsolcar.cat

En procés de
reclutament de
candidats

de Sage Logic Class o altres softwares
de gestió. Valorable experiència en
administració de finques, lloguers, etc.
Valorable formació administrativa.
Disponibilitat per treballar a Cardona
preferentment, amb possibilitats però
de fer-ho a Solsona.

BORSA VILAR
RURAL
(REF.33.18.CAR.)

CARDONA

Tens ganes de treballar en el sector

Ganes de conèixer el sector de la

hoteler?

hosteleria i hoteleria. Disponibilitat
horària. Flexibilitat i ganes d'aprendre.

Es busquen persones interessades
en treballar caps de setmana,

Idiomes: Català i castellà.

festius i èpoques de temporada
alta al nostre Vilar de Cardona.
S’ofereix un servei basat en un
tracte amable i casolà, i una
gastronomia moderna però, al
mateix temps, tradicional de cada
zona. Busquem persones

· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

interessades en treballar com a
cambrer/a a la sala, cuiner/a, i fins
i tot a recepció i animació.

ENCARREGAT/DA
DE TORN
(REF. 32.18.SOL.)

SOLSONA

Gestionar un equip de 10 a 14

FPI, FPII, Cicle Formatiu Grau Mitjà o

persones, generant un bon clima

cicle formatiu de grau superior en

de treball que optimitzi la

Electromecànica, Manteniment

productivitat en el torn assignat.

Industrial o equivalent.

Ajustar i iniciar els processos

Formació complementària en

d'injecció (canvis de motlle, canvis

materials plàstics, injecció de plàstics i

de color i canvis de materials) al

màquines injectores.

costat dels perifèrics i equips

Experiència d'almenys 3 anys en lloc

auxiliars, d'acord amb els

similar. Experiència i/o coneixements

paràmetres aprovats.

consolidats en l'ús de motlles,

Informar al Director de Producció

matriceria, màquines injectores,

incidències durant els processos de

injecció assistida per gas i robots

fabricació i aportar solucions per

cartesians.

resoldre-les.

Persona acostumada a treballar en

Mantenir i millorar l'ordre i la

equip i així com encarregar-se de la

neteja a la planta.

seva gestió. Responsable, activa i

Proposar millores en els processos

resolutiva. Enfocada a mantenir i

i en les instal·lacions.

millorar els processos de treball, així

Realitzar el manteniment bàsic i

com l'ordre i la neteja a la planta. Amb

conservació de motlles, així com

ganes d'aprendre i desenvolupar-se

màquines injectores i perifèrics.

professionalment

serveiconnectem@adlsolcar.cat

Disponibilitat per treballar en torns

· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

En procés de
reclutament de
candidats

rotatius i ocasionalment els caps
de setmana.

CANVIADOR/A DE
MOTLLES INJECCIÓ
DE PLÀSTIC
(REF. 31.18.SOL.)

SOLSONA

Realització de canvis i ajustos de

Experiència d'almenys 1 any en lloc

motlles en les màquines d'injecció.

similar. Experiència i / o coneixements

Realitzar canvis de material i de

bàsics en l'ús de motlles, matriceria,

color a les màquines d'injecció.

màquines injectores i robots

Realitzar pre-inicis del procés

cartesians.

d'injecció d'acord amb els

Experiència i / o coneixements

paràmetres aprovats.

generals en mecànica, electricitat i

Manteniment bàsic i conservació

electrònica. Persona acostumada a

de motlles en les màquines

treballar en equip, responsable, activa

injectores. Desplaçament, control i

i resolutiva. Enfocada a mantenir i

ubicació dels motlles. Instal·lació

millorar l'ordre i la neteja a la planta.

de perifèrics i equips auxiliars al

Amb ganes d'aprendre i

procés d'injecció.

desenvolupar-se professionalment.

serveiconnectem@adlsolcar.cat

En procés de
reclutament de
candidats

serveiconnectem@adlsolcar.cat

En procés de
reclutament de
candidats

Assistència a l'encarregat de torn a
la resta de tasques tècniques o
organitzatives.

COMERCIAL
(REF. 30.18.SOL.)

SOLSONA

Atenció al client. Generar

Valorable formació i experiència en el

pressupostos. Seguiment de les

lloc de treball.

obres.

Domini de l’Autocad.
Persona amb do de gents.

· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

RECEPCIONISTAAUXILIAR
ADMINISTRATIU/
VA
(REF. 29.18.SOL.)

SOLSONA

Tasques de recepció i atenció al

Es valorarà formació relacionada amb

client, i tasques administratives

el lloc de treball: cicle formatiu en

com ara gestió de l'e-mail, gestió

gestió administrativa o administració i

de factures, control d’estocs, etc. i

finances, grau en turisme, etc.

en caps de setmana servei

Valorable coneixements en

d'esmorzars.

comptabilitat.

serveiconnectem@adlsolcar.cat

En procés de selecció

serveiconnectem@adlsolcar.cat

En procés de
reclutament de
candidats

serveiconnectem@adlsolcar.cat

En procés de
reclutament de

Valorable experiència en les tasques
descrites però no imprescindible.
Domini de l’anglès a nivell de B2,
parlat i escrit. Valorable altres idiomes
addicionals. Persona metòdica,
endreçada, proactiva, amb vocació
d’atenció al client. Imprescindible
carnet B i vehicle propi o disponibilitat
per accedir al lloc de treball (masia a
Lladurs).

CUIDADOR/A A
DOMICILI
(REF. 28.18.CAR.)

CARDONA

Acompanyament a persona gran al

Es valorarà habilitat i empatia amb el

seu domicili, suport en la higiene,

tracte amb les persones grans.

esmorzars i suport en les tasques

Valorable formació o experiència en

de la llar.

les tasques descrites. Preferiblement
persona de Cardona.

MONITOR/A

SOLSONA

Manteniment de l'espai on viuen

Valorable formació en activitats de

· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

(REF. 27.18.SOL.)

els gossos.

lleure/medi natural o en treball amb

Alimentació i cura dels gossos.

animals. Imprescindible carnet de

Suport als conductors del trineu

conduir B i cotxe propi.

candidats

durant les activitats de circuit.

CAMBRER/A PIS
(REF.26.18.CAR)

CARDONA

Neteja d’habitacions i banys, canvi

Es valorarà experiència com a

de llençols i tovalloles, productes

cambrer/a de pis o en neteja, però no

de gentilesa de l’hotel (sabó, etc.)

és imprescindible.

serveiconnectem@adlsolcar.cat

En procés de
reclutament de
candidats

serveiconnectem@adlsolcar.cat

En procés de
reclutament de
candidats

serveiconnectem@adlsolcar.cat

En procés de selecció
iniciat

Capacitat per treballar en equip.
Imprescindible carnet de conduir B i
cotxe propi.

AJUDANT CUINA
AVANÇAT O
CUINER/A
(REF.25.18.CAR.)

CARDONA

Elaboració de receptes.

Es valorarà algun tipus de formació en

Preparació d’aliments.

cuina i experiència en el lloc de

Ajuda en l’emplatat a l’hora del

treball. Persona responsable,

servei. Tasques de neteja.

proactiva, amb capacitat pel treball en
equip.

TAXISTA
(REF. 24.18.CAR.)

CARDONA

Transport de persones per

Valorable experiència en el lloc de

Catalunya. Trajecte habitual

treball. Conducció responsable.

Cardona-Barcelona.

Habilitat pel tracte amb persones.
Coneixement de la xarxa de
carreteres, autovies, autopistes.

· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

Permís de conduir B vigent (el vehicle
el posa l’empresa)
Disponibilitat de dilluns a diumenge
les 24 hores (segons els serveis que
surtin).
Preferiblement de 40 a 55 anys.

GRANGER/A
(REF. 23.18.SOL.)

SOLSONA

Neteja, alimentació i moviment del

Preferiblement amb experiència en

bestiar.

granges de porcs. Bon tracte.

serveiconnectem@adlsolcar.cat

En procés de
reclutament de
candidats

Capacitat per treballar en equip.
Valorable carnet de conduir B i cotxe
propi.

TÈCNIC
MECÀNIC
(REF.22.18.CAR.)

CARDONA

Disseny i desenvolupament

Titulació de Grau Mitjà o Superior en

d’instal·lacions mecàniques i

Mecànica o experiència en el lloc de

maquinària industrial.

treball. AutoCAD®. Inventor.

serveiconnectem@adlsolcar.cat

En procés de
reclutament de
candidats

serveiconnectem@adlsolcar.cat

En procés de
reclutament de
candidats

Anglès. Facilitat de comunicació i
capacitat de treball en equip.
Disponibilitat per viatjar.

TÈCNIC
SOFTWARE
(REF.21.18.CAR.)

CARDONA

Desenvolupament d'aplicacions

FORMACIÓ REGLADA: Titulació de

informàtiques industrials.

Grau Mitjà o Superior.
Telecomunicacions, electrònica o
informàtica.
FORMACIÓ NO REGLADA: Nivell
avançat en llenguatges de

· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

programació, especialment en
plataforma .Net i bases de dades SQL.
AutoCAD®. i programació de PLCs.
Nivell mitjà en xarxes de comunicació.
Anglès nivell tècnic.
HABILITATS: Facilitat de comunicació i
capacitat de treball en equip.
EXPERIÈNCIA: Recomanable més de 2
anys desenvolupant aplicacions
informàtiques. Disponibilitat per
viatjar.

PERSONAL
SUPERMERCAT
(REF.19.18.SOL.)

SOLSONA

Reposició de productes.

Estudis secundaris (Graduat en ESO o

Atenció al client.

equivalent). Valorable experiència

serveiconnectem@adlsolcar.cat

En procés de selecció
iniciat

serveiconnectem@adlsolcar.cat

En procés de
reclutament de
candidats

però no imprescindible. Disponibilitat
horària de dilluns a dissabte. Do de
gents.

AUXILIAR DE
GERIATRIA
(REF. 16.18.SOL.)

SOLSONA

Les pròpies d’atenció directa a la

Formació: Cicle formatiu de grau mig

persona gran dispensant el suport

en atenció sociosanitària o en cures

en les activitats de la vida diària.

auxiliars d’infermeria o equivalent
(curs ocupacional), es valoraran
també candidatures amb Certificat de
Professionalitat d’Atenció
Sociosanitària a Persones Dependents
i d’estudiants d’infermeria
Experiència: es valorarà. També es

· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

valorarà experiència en període de
formació en l’àmbit de la gent gran.
Persona organitzada, amb capacitat
per empatitzar amb la persona atesa,
amb motivació pel treball en equip.

MARMITÓ
(REF. 14.18.SOL.)

SOLSONA

Netejar plats i altres estris a la

Dinamisme en la feina i iniciativa.

cuina del restaurant.

Disponibilitat per treballar caps de

Control de la zona de rentat de la

setmana i festius.

serveiconnectem@adlsolcar.cat

Procés de selecció
iniciat.

cuina.

CAMBRER/A
(REF. 13.18.SOL.)

ATENCIÓ
COMERCIAL A LA
BOTIGA amb
TASQUES
ADMINISTRATIVES
(REF. 12.18.SOL.)

SOLSONA

SOLSONA

Cobrir servei de bar i restaurant

Dinamisme en la feina i iniciativa.

durant els caps de setmana o

Disponibilitat per treballar caps de

festius.

setmana i festius.

Atenció telefònica i comercial a la

Cert coneixement del producte

botiga. Gestió i seguiment de RMA

informàtic. Coneixements i

(Reparacions d’articles en garantia)

experiència en conceptes comptables.

amb diferents fabricants.

Coneixements i experiència en gestió

Facturació d’albarans i expedients

bàsica: Ventes, compres, articles,

de servei tècnic i contractes de

preus, estocs,...

manteniment. Comandes de

Habilitats comunicatives. Orientació al

compra per estocatge i per a

client i empatia. Responsabilitat.

reserves de clients. Entrada de

Organització. Català (Lectura i

documents de compra al sistema

escriptura fluïda). Castellà (Lectura i

informàtic, etiquetatge i revisió de

escriptura fluïda).

serveiconnectem@adlsolcar.cat
Procés de selecció
iniciat.

serveiconnectem@adlsolcar.cat

· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

En procés de
reclutament de
candidats.

preus. Gestió i seguiment de les
reserves dels clients. Tancament
de caixa i control de moviments
d’entrada i sortida dins el sistema
informàtic. Entrada
d’assentaments comptables de
creditors, revisió dels extractes
bancaris i control de pagaments.
Generar remeses bancàries i
actualització de la tresoreria.
Gestió de l’enviament de factures
a l’administració pública de forma
electrònica.

OPERARI/A
PROCÉS QUÍMIC
(REF. 11.18.SOL.)

SOLSONA

Fase productiva d'elaboració de

Formació: Cicle Formatiu de Grau

components químics, pastes

Superior o Enginyer Tècnic Júnior.

d'estampació e impregnació.

Especialitat Química preferiblement

Assaigs físico-químics segons

sense descartar cap altre especialitat.

serveiconnectem@adlsolcar.cat

En procés de selecció
iniciat.

serveiconnectem@adlsolcar.cat

En procés de selecció
iniciat.

mètodes i normes aplicables en
cada cas concret.

OPERARI/A SECCIÓ
CARDA
(REF. 10.18.SOL.)

SOLSONA

Control de producció i procés de

Formació mínima Graduat en ESO.

les àrees de cardat i punxonat.

Valorable experiència en el sector

Compliment del planning de

industrial.

producció assignat, així com els
controls sobre producte i procés
necessaris per complir amb els

· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

paràmetres específics. Suport als
operaris d'altres seccions en
tasques puntuals (canvi de taulers
d'agulles, escurat i neteja de la
línia de cardatge, punxonat).

OPERARI DE
PRODUCCIÓ
(REF. 09.18.SOL.)

SOLSONA

Tasques diverses dins del procés

No es imprescindible experiència,

productiu.

però si que es valorarà.

serveiconnectem@adlsolcar.cat

En procés de selecció
iniciat.

serveiconnectem@adlsolcar.cat

Procés de selecció
iniciat.

serveiconnectem@adlsolcar.cat

Procés de selecció
iniciat.

Persona responsable i amb
compromís, amb capacitat pel treball
en equip.
Capacitat per realitzar les funcions del
lloc de treball de manera autònoma.
Preferentment, de 25 a 35 anys.

AUXILIARS DE
SEGURETATCONSERGES
(REF. 07.18.CAR.)

CARDONA

TÈCNIC/A
D’ALARMES
(REF. 06.18.CAR.)

CARDONA

Control d’accessos en instal·lacions

Estudis bàsics. Català i castellà.

d’empreses clients principalment a

Carnet de conduir B i vehicle propi

la comarca del Bages.

imprescindible.

Instal·lació d’alarmes.

Persona amb coneixements

Revisions.

d’electricitat o electromecànica.
Valorable formació i experiència com
a electricista, electromecànic.
Coneixements de sistemes,
instal·lacions elèctriques, etc.

· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

Carnet de conduir B imprescindible.
El vehicle el facilita l’empresa, però es
valorarà que el candidat/a en disposi
de propi.

RECEPCIONISTA
D’HOTEL
(REF. 05.18.SOL.)

SOLSONA

Atenció al client.

Experiència en les tasques descrites.

Recepció (check in i check out).

Valorable formació relacionada amb el

Reserves i portals de reserves.

món del turisme (Cicle Formatiu

Suport a menjador i altres tasques

família hoteleria i turisme, Grau en

de l’hotel en general.

turisme, altres).

serveiconnectem@adlsolcar.cat Procés de reclutament
de candidats.
REACTIVACIÓ DE
L’OFERTA.

Coneixement del sector i del territori.
Persona amb motivació per la cultura,
que li agradi estar al dia. Domini de
l’anglès, valorable coneixements de
francès. Domini de l’ofimàtica.

TORNER
(REF. 193.17.SOL.)

SOLSONA

Maneig del torn manual (de petites

Cicle Formatiu de Grau Mig en

i de grans dimensions).

Mecanització o similar. Experiència

Mecanització de diferents tipus de

mínima de 8-10 anys en el lloc de

materials.

treball. Coneixements de muntatges

serveiconnectem@adlsolcar.cat

mecànics.
Maneig d’instruments de mesura.
Es valorarà que sigui una persona
pulcra i amb destresa manual, amb
autonomia per poder treballar sense
instruccions constants i amb

· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

En procés de
reclutament de
candidats

compromís vers l’empresa i la feina.
Permís de conduir B.

FRESADOR
(REF. 192.17.SOL.)

SOLSONA

Maneig de la fresadora manual (de

Cicle Formatiu de Grau Mig en

petites i de grans dimensions).

Mecanització o similar.

Mecanització de diferents tipus de

Experiència mínima de 8-10 anys en el

materials.

lloc de treball. Coneixements de

serveiconnectem@adlsolcar.cat

En procés de
reclutament de
candidats

serveiconnectem@adlsolcar.cat

Procés de selecció
iniciat.

muntatges mecànics. Maneig
d’instruments de mesura. Es valorarà
que sigui una persona pulcra i amb
destresa manual, amb autonomia per
poder treballar sense instruccions
constants i amb compromís vers
l’empresa i la feina.
Permís de conduir B.

OPERARI/A
INSTAL·LADOR
(REF. 172.17.CAR.)

CARDONA

Realitzar les instal·lacions d’aigua,

Formació: Valorable (no

llum, calefacció i aire condicionat a

imprescindible) relacionada amb el

particulars i empreses clients.

lloc de treball, formació professional
de la família d’instal·lacions i
manteniment o electricitat.
Experiència: Preferentment persona
amb experiència en les funcions
descrites. També es valorarà la
possibilitat de contractar una persona

· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

sense experiència que tingui interès i
compromís en aprendre l’ofici.
Carnet B i disponibilitat. El cotxe el
posa l’empresa.

OPERARI/A
GRANJA
(REF. 166.17.SOL.)

SOLSONA

Manteniment i neteja de les

Valorable experiència en el lloc de

instal·lacions de la granja i dels

treball però no imprescindible. Carnet

animals. Realitzar extraccions

B i vehicle propi. Disponibilitat per

seminals. Mostrar els animals al

treballar en caps de setmana.

serveiconnectem@adlsolcar.cat

“show room” quan vénen clients.
Suport al laboratori.
Rotació entre les granges situades
a Pinós, Clariana del Cardener i
Basella.

Aquesta actuació està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa Treball als Barris.

· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

Procés de selecció
iniciat.

