RECULL D’OFERTES SETMANALS:
DE L’11 AL 15 DE FEBRER
OFICIS, INDÚSTRIA I ALTRES OPERARIS
OFERTA

DESCRIPCIÓ

PERSONAL DE
MANTENIMENT
(REF. 27.19.SOL.)

Segar, podar, manteniment de l’ordre i neteja, arreglar
desperfectes, control del funcionament de totes les instal·lacions.
Ús del tractor per a transportar bales de palla, segar, regar amb la
cubà, etc.

Valorable coneixements de jardineria o agricultura, i mecànica.
Residència propera al lloc de treball (Solsona).
Carnet de conduir B i vehicle propi.
Experiència demostrable en la conducció de tractors.

En procés de
reclutament de
candidats

Fer manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions
(sistema elèctric, circuit d’aigua, d’aigua calenta sanitària i
calefacció, sistema d’avisos, TV, telefonia...).
Conèixer la normativa legal vigent d’aplicació a les instal·lacions i
gestionar la documentació que se’n derivi.
Coordinar els treballs d’obra i manteniment d’empreses externes.
Neteja i manteniment diàries de les instal·lacions.
Alimentació,
neteja
i
cura
diària
dels
animals.
Extracció de dosis seminals.

Experiència demostrable en electricitat, climatització, calefacció i
fontaneria.
Valorable formació relacionada amb les tasques descrites (CFGM
en Instal·lacions elèctriques, CFGM en Instal·lacions frigorífiques,
etc. o superiors).

En procés de
reclutament de
candidats

Persona amb autonomia i predisposició a l’aprenentatge.
Disponibilitat per treballar de diumenge a divendres al matí.
Carnet de conduir B. Lloc de treball al Bages, Solsonès i Alòs de
Balaguer.
Formació ESO. Experiència mínima de 2 anys (Nocions bàsiques de
serralleria metàl·lica, soldadura i electricitat). Imprescindible
carnet de conduir B. Disponibilitat per a realitzar desplaçaments
curts durant la jornada laboral.
Experiència lloc de treball (fusteria, muntatge de mobles, etc.).
Valorable formació relacionada amb el lloc de treball, no
imprescindible. Valorable carnet B.

En procés de
reclutament de
candidats

Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Instal·lacions frigorífiques i clima
i/o experiència en el lloc de treball o com a tècnic/a de
manteniment d’edificis, preferiblement en allotjaments (desitjable
2 anys). Domini de l’ofimàtica.
Valorable residència propera al lloc de treball.
Valorable formació i/o experiència relacionada amb les tasques

En procés de
reclutament de
candidats

25KM DE SOLSONA
OFICIAL
MANTENIMENT
(REF. 18.19.SOL.)
SOLSONA
OPERARI/A GRANJA
(REF. 16.19.CAR.)
CARDONA
OPERARI DE TALLER
(REF. 15.19.SOL.)

Fabricació, muntatge i reparació de portes metàl·liques.

SOLSONA
FUSTER/A
(REF. 05.19.SOL.)
SOLSONA
CAP DE
MANTENIMENT
(REF. 04.19.CAR.)
CARDONA
TALLERS TORT -

Fabricació i muntatge amb fusta de portes, finestres, mobiliari,
parquet, teulades, etc. en obres i altres clients

Manteniment preventiu i de reparacions. Controls diaris de
subministres. Recanvis i control existències en magatzem.
Organitzar el departament de manteniment i gestió de l’equip de
treball al seu càrrec.
Fabricació i muntatge de maquinària agrícola: Conducció de

REQUISITS / CONDICIONS

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

ESTAT

En procés de
reclutament de
candidats
En procés de
reclutament de
candidats

En procés de

OPERARI/A
(REF. 147.18.CAR.)

màquines de fabricació mecànica, muntatge de peces, soldadura
(fil), caldereria.

descrites (mecànica, electromecànica, soldadura, hidràulica, etc.).
Persona proactiva, amb capacitat d’aprenentatge, capacitat de
planificació i organització, i pel treball en equip.

reclutament de
candidats

CARDONA
OPERARI/A DE
MUNTATGE
(REF. 145.18.SOL.)

Muntatge de dipòsits de fibra de polièster. Interpretar els plànols i
la fitxa de treball. Unir els fondos als cilindres i enganxar els
suports als dipòsits.

Valorable formació i/o experiència en algun ofici, o com a
muntador a la indústria, etc. Habilitat per la realització de tasques
manipulatives. Capacitat d’interpretació de plànols. Capacitat
d’aprenentatge, capacitat de planificació i organització, i pel treball
en equip.
Experiència en les tasques descrites (sinó en tot tipus
d’instal·lacions, en algunes). Valorable formació relacionada amb
el lloc de treball. Carnet de conduir B. Disponibilitat per desplaçarse dins de l’horari laboral, zona comarca Solsonès i Bages. Persona
proactiva, amb bona presència i bon tracte amb els clients.

En procés de
reclutament de
candidats

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT OFERTA

Carnet de conduir B i vehicle propi. Carnet vigent d’operador/a de
carretons elevadors. Mínim 1 any d’experiència. Jornada de 8h a
16h (dill a div).

En procés de
reclutament de
candidats

SOLSONA
INSTAL·LADOR/A LLUM, Realitzar les instal·lacions de llum, aigua i calefacció a clients,
empreses i particulars.
AIGUA, CALEFACCIÓ
(REF. 141.18.SOL.)
SOLSONA

En procés de
reclutament de
candidats

MAGATZEM I LOGÍSTICA
OFERTA
CARRETONER/A
(REF. 17.19.CAR.)

DESCRIPCIÓ
Càrrega i descàrrega de camions. Tasques de magatzem.

CARDONA

GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ
OFERTA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT OFERTA

ADMINISTRATIU/VA
COMPTABLE
(REF. 21.19.SOL.)

Facturació i comptabilitat: facturació, control de factures emeses i
factures rebudes, assentaments comptables, etc. Altres tasques
administratives.

Experiència en comptabilitat (mínim 1 any).
Valorable formació relacionada amb el lloc de treball (CFGM en
Gestió Administrativa, CFGS en Administració i Finances, Grau en
Ciències Empresarials o equivalent, etc.) i/o en comptabilitat.

En procés de
reclutament de
candidats

Recepció i control d’accessos.
Atendre i gestionar les peticions de les persones usuàries i del
personal de l’entitat, les visites al centre i les trucades
telefòniques. Suport en tasques administratives (facturació,
registres, arxiu...). Gestió, organització i control del material i

Valorable formació relacionada amb les tasques descrites (CFGM
en Gestió Administrativa o altres equivalents o superiors).
Valorable experiència en tasques d’atenció al públic,
administratives i de facturació. Disponibilitat per treballar caps de
setmana i en torns alternatius (matí –tarda).

En procés de
reclutament de
candidats

SOLSONA
RECEPCIONISTA
(REF. 11.19.SOL.)
SOLSONA

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

AUXILIAR
ADMINISTRATIU/VA
(REF.07.19.SOL.)

documentació de recepció.
Escanejar expedients i arxiu dels mateixos a casa d’una empresa
client situada al centre de Solsona.

Estudis mínims obligatoris.
Valorable experiència en tasques administratives.
Domini de l’ofimàtica.

Procés de selecció
iniciat

SOLSONA

CURA I ATENCIÓ A LES PERSONES
OFERTA

DESCRIPCIÓ

CUIDADOR/A A
DOMICILI
(REF. 25.19.SOL.)

Ajudar a una senyora gran en situació de dependència al seu
domicili en la realització de les seves tasques diàries: higiene, fer el
menjar, treure-la a passejar, netejar, etc.

REQUISITS / CONDICIONS
Valorable formació i/o experiència en l'atenció a persones
dependents.
Valorable carnet B i vehicle propi.

ESTAT OFERTA
En procés de
reclutament de
candidats

PINÓS

SERVEIS NETEJA
OFERTA
NETEJADOR/A
(REF. 02.19.CAR.)

DESCRIPCIÓ
Realitzar tasques de neteja en diverses instal·lacions durant la
jornada laboral (oficines, escales de veïns, domicilis, fàbriques,
etc.). Zona Solsona i rodalies.

SOLSONA I RODALIES

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT OFERTA

Estudis mínims obligatoris. Experiència en el lloc de treball mínima
de 3 mesos. Disponibilitat horària.
Disponibilitat per desplaçar-se durant la jornada laboral
Molt valorable disposar del carnet de conduir B.

Procés de selecció
iniciat

HOSTALERIA, RESTAURACIÓ I TURISME
OFERTA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT OFERTA

CAMBRER/A
(REF. 30.19.SOL.)

Preparació de tot el servei de taula. Recepció dels clients i
acompanyament a taula. Prendre nota de les comandes i tramitarles a cuina. Assessorar els clients i informar-los sobre la carta, i
resoldre possibles dubtes. Servei de begudes i plats a taula.
Cobrament del servei.
Tasques de suport a la cuina i neteja d’habitacions (preparació
d’aliments per al cuiner/a, preparació de les instal·lacions i

Persona amb motivació / vocació per treballar com a cambrer/a en
el sector de l’hostaleria. Valorable experiència professional en el
sector. Disponibilitat per treballar els caps de setmana i festius.
Jornada de 30 hores setmanals (possibilitat d’augmentar a 40h).

En procés de
reclutament de
candidats

Experiència en el lloc de treball. Coneixements dels diferents tipus
de productes de neteja i el seu ús. Coneixements de manipulació

En procés de

SOLSONA
AJUDANT DE CUINA I
NETEJA

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

(REF. 29.19.SOL.)
5KM DE SOLSONA
NETEJADOR/A CUINA
(REF.22.19.CAR.)
CARDONA
MONITOR/A LLEURE –
ANIMADOR/A
(REF. 12.19.SOL.)

material per al servei de menjador, neteja de les habitacions i
preparació per als següents clients, identificació i comunicació de
desperfectes, rentar i planxar, etc.)

d’aliments. Disponibilitat horària ( treballar caps de setmana i
festius).Molt valorable disposar del carnet de conduir B.

reclutament de
candidats

Neteja de la cuina, tren de rentat per vaixella i cristalleria i
màquina rentaperoles per les cassoles.

Formació acadèmica: ESO. Experiència en el lloc de treball.
Disponibilitat i flexibilitat horària.

En procés de
reclutament de
candidats

Preparar i realitzar activitats d’oci i lleure per a adults i, sobretot,
per a infants.

Preferentment disposar del títol de monitor/a de lleure o
animació infantil.
Persona dinàmica, que li agradi treballar amb persones de totes les
edats, especialment amb infants. Valorable experiència.
Disponibilitat per treballar els caps de setmana (dissabte i
diumenge) i festius. Jornada completa.
Estudis de Secundària o Formació Professional.
Experiència en el lloc de treball (desitjable 2 anys).
Domini de l’ofimàtica. Valorable residència propera al lloc de
treball.

En procés de
reclutament de
candidats

Es valorarà experiència en el lloc de treball
Disponibilitat per treballar els caps de setmana
Es valorarà permís de conduir i vehicle propi (possibilitats d’arribar
al lloc de treball en bus)

En procés de
reclutament de
candidats

Experiència en les tasques descrites, tant de recepció com de
suport a menjador i hotel. Valorable formació relacionada amb el
món del turisme (Cicle Formatiu família hoteleria i turisme, Grau
en turisme, altres). 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.

En procés de
reclutament de
candidats

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT OFERTA

Estudis bàsics obligatoris. Valorable experiència en botiga, de cara
al públic. Coneixements sobre manipulació d’aliments. Bona
presència, habilitats pel tracte amb els clients. Formació a càrrec
de l'empresa. Disponibilitat per treballar els caps de setmana.

En procés de
reclutament de
candidats

SOLSONA
SUPERVISOR/A HOTEL
"GOVERNANT/A"
(REF. 03.19.CAR.)
CARDONA
CAMBRER/A
(REF. 172.18.SOL.)

Planificar la plantilla, confeccionar els torns i organitzar el treball
diari i periòdic del personal al seu càrrec.
Revisar la neteja de les habitacions, així com de zones comuns
buscant la màxima satisfacció del client.
Seleccionar els productes de manteniment i neteja per a ús diari.
Control d'estocs, inventari del material disponible al departament.
Servei de taula i bar.
Tasques de neteja.

A 16KM SOLSONA
RECEPCIONISTA D’HOTEL Atenció al client. Recepció (check in i checkout). Reserves i portals
de reserves. Suport a menjador i altres tasques de l’hotel en
(REF. 146.18.SOL.)
SOLSONA

general.

En procés de
reclutament de
candidats

COMERÇ I ATENCIÓ AL PÚBLIC
OFERTA

DESCRIPCIÓ

DEPENDENT/A COMERÇ Atendre els clients. Preparació de comandes. Cobrament
Tasques a l'obrador.
(REF. 28.19.CAR.)
CARDONA

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

CARNISSER/A
(REF. 24.19.SOL.)
SOLSONA

Atendre els clients. Tallar les diferents peces de carn (vedella, llom,
xai, pollastre, conill). Elaboració de productes carnis a l’obrador
(hamburgueses, botifarres, embotits, etc.).

Jornada de 30-40 hores setmanals prestades de dimecres a
diumenge, amb un diumenge i dissabte tarda de festa al mes.
Molt valorable tenir experiència en les tasques descrites.
Valorable tenir la formació en manipulació d’aliments.
Bona presència. Coneixements sobre la manipulació d’aliments.

En procés de
reclutament de
candidats

FORMACIÓ SUPERIOR O UNIVERSITÀRIA
OFERTA

DESCRIPCIÓ

RESPONSABLE RRHH I
SUPORT COMPTABLE
GRUP EMPRESES
(REF. 26.19.CAR.)

Gestió dels Recursos i capital humà (plans de formació, objectius,
promoció interna del personal, converses de millora, seguiment
proveïdors de formació...)
Control aspectes administratius vinculats a RRHH (Contractacions i
baixes personal, gestió nòmines, calendaris i horaris laborals,
convenis i regulacions, bonificacions, ...). Gestió de PRL i Mútua
d’accidents. Gestió protecció de dades. Suport a altres tasques
administratives de l’Àrea d’Administració, Finances i RRHH.
Disseny i edició de manuals del producte. Edició de vídeos
promocionals per a fires.

Preferentment estudis universitaris en Relacions Laborals, ADE,
Dret, Graduat Social o similar.
Experiència mínima de 2 anys en lloc similar.
Carnet de conduir B i vehicle propi. Disponibilitat a viatjar i
desplaçar-se puntualment a altres localitzacions d’Espanya.
Valorable anglès avançat i altres idiomes.

En procés de
reclutament de
candidats

Experiència en les tasques descrites. Valorable estudis relacionats
amb el disseny gràfic, la comunicació audiovisual, publicitat, etc.
Domini de l’anglès (nivell conversa). Domini de programes d’edició
de vídeo, Acrobat i Power Point. Coneixements de dibuix i disseny
gràfic.

En procés de
reclutament de
candidats

En dependència directa del director de planta, les seves funcions
seran donar-li suport en tasques de millora continua,
manteniment preventiu, elaboració de mètodes i procediments de
treball, col·laborar en la implantació de la norma IATF, col·laborar
en el disseny de processos i planificació de la producció.

Grau en Enginyeria Mecànica, Química o Tèxtil (o equivalents).
Valorable experiència en entorns industrials. Preferiblement amb
residència propera al lloc de treball (Solsonès, Cardona).
Preferiblement domini d’anglès.

En procés de
reclutament de
candidats

MESTRE REFORÇ ESCOLAR Reforç educatiu a nens amb risc d’exclusió social en un taller de
deures.
-TALLER DEURESTaller emmarcat dins del projecte ICI (Intervenció Comunitària
(REF.14.19.CAR.)

Preferible amb formació relacionada amb el món educatiu o social.
Experiència realitzant reforç escolar.
Contracte de febrer a juny. Jornada parcial, els dijous de 17.30 a
19h.

En procés de
reclutament de
candidats

Preferentment titulació relacionada amb el món educatiu o social
(Magisteri, Psicologia, Pedagogia...), o altres titulacions i amb

En procés de
reclutament de

CARDONA
DISSENYADOR/A
GRÀFIC i AUDIOVISUAL
(REF. 23.19.CAR.)
CARDONA
ENGINYER JÚNIOR
(REF.19.19.SOL.)
SOLSONA

Intercultural).

CARDONA
MESTRE REFORÇ ESCOLAR Suport educatiu a infants i adolescents amb dificultats
d’aprenentatge. Sessions individuals de suport a l’estudi i a la
(REF.13.19.CAR.)

REQUISITS / CONDICIONS

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

ESTAT OFERTA

CARDONA
EDUCADORS/ES i
AUXILIARS EDUCATIUS
(REF. 175.18.SOL.)

realització d’aquelles tasques amb les que tenen dificultats per
superar de manera autònoma. Redactar els informes de
seguiment.
Intervenció social i educativa amb els usuaris del centre.
Específicament, posar en pràctica el pla d'intervenció dins el
projecte educatiu del centre.

LLEIDA
5 AUXILIARS EDUCATIUS Intervenció social i educativa amb els usuaris del centre.
Específicament, posar en pràctica el pla d'intervenció dins el
(REF. 164.18.SOL.)
TORÀ
ADMINISTRATIU/VA
(REF. 160.18.CAR.)
CARDONA

ENGINYER/A
ESPECIALISTA
ELECTRICITAT I LÍNIES
ELÈCTRIQUES
(REF. 155.18.CAR.)
CARDONA
ENGINYER/A
INDUSTRIAL
ELECTRICITAT
(REF. 151.18.SOL.)

projecte educatiu del centre.

Àmbit comptable: Comptabilitat de societats (PYMES):
assentaments comptables, control de bancs, comptabilització de
factures i despeses. Comptabilitat d’autònoms.Control i anàlisis de
comptabilitat i balanços. Legalització de llibres oficials i dipòsit de
comptes anuals. Tancaments comptables.
Àmbit fiscal: Confecció i presentació de liquidacions trimestrals i
anuals d’IVA i IRPF. Impost de societats i declaracions de renda.
Altres declaracions fiscals. Atenció de requeriments, reclamacions i
recursos rebuts de la Administració.
Altres tasques: Atenció telefònica i personal de clients. Tràmits
diversos amb Administracions Públiques
Tractar amb l’administració i els empreses elèctriques, en la gestió
d’expedients tècnic-administratius, legalitzacions, llicències i
projectes. Tractar amb l’administració local, regional i estatal en la
gestió dels expedients i subvencions. Realització de projectes
elèctrics i/o direcció d’obra de instal·lacions elèctriques en
general, especialment en relació amb energies renovables
elèctriques, energia solar FV (horts solars, sostres solars, FV en
règim de PPA, règim de xarxa, autoconsum, FV aïllada... etc.).
Responsable d’enginyeria. Disseny d'instal·lacions elèctriques.
Definir el projecte, establir els plànols i documentació definitius.
Fer seguiment de l’obra i proporcionar assistència tècnica.

experiència en realitzar reforç escolar.
Contracte temporal fins juny. Jornada parcial de 15h a 21h.
Diplomatura i/o Grau en l’àmbit Social pels Educadors/es
Formació mínima de CFGS àmbit social: Integració Social, Animació
Sociocultural, etc. pels Auxiliars Educatius. Domini d’estratègies
intel·lectuals i manuals del lloc. Certificat d'absència de delictes de
naturalesa sexual. Capacitat per a modelar els menors servint
d'exemple de comportament.
Formació mínima de CFGS en l’àmbit social: Integració Social,
Animació Sociocultural, etc. Domini de les estratègies tant
intel·lectuals com a manuals del lloc. Tenir en possessió el
certificat d'absència de delictes de naturalesa sexual. Capacitat per
a modelar els menors servint d'exemple de comportament.
Persona responsable, activa, organitzada, amb ganes de treballar,
resolutiva davant les adversitats, amb un cert compromís amb
l’empresa i amb capacitat per treballar en equip. Es valorarà CFGS
d’Administració i Finances o similars. Grau o llicenciatura en ADE,
Dret, Empresarials o similars. Català i castellà (domini).
Experiència: 1 any.
Programa de comptabilitat utilitzat: Sage Despachos.Domini de
Microsoft Excel. Altres: entorn Windows, Internet, etc.

candidats

Procés de selecció
iniciat

Procés de selecció
iniciat

En procés de
reclutament de
candidats

Experiència en les funcions descrites. Capacitat de gestió tècnicadministrativa: legalitzacions, llicències, projectes, gestió
d’expedients de subvencions. Capacitat de comunicació, de
formació i presentació de projectes, capacitats socials i de
lideratge, treball en equip, proactiva i compromès, respectar la
filosofia de la organització i els valors humans i de col·laboració.

En procés de
reclutament de
candidats

Títol en Enginyeria Industrial especialitat en electricitat. Valorable
experiència en el lloc de treball o predisposició per l’aprenentatge.
Valorable residència propera al lloc de treball.

En procés de
reclutament de
candidats

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

SOLSONA
TERAPEUTA
OCUPACIONAL
(REF. 133.18.SOL.)
SOLSONA

Intervenció directa amb les persones usuàries i en activitats en
petit grup relacionades amb la rehabilitació, el manteniment i el
desenvolupament de les activitats de la vida diària i les activitats
instrumentals. Rehabilitació/habilitació de les capacitats de les
persones usuàries en relació a les activitats d’ocupació i oci i
l’elaboració, adaptació i entrenament en l’ús de pròtesis, ortesis i
productes de suport.
Acompanyament de les persones usuàries en la realització de totes
les activitats de vida diària fent ús de les grues de transferències,
bipedestació i altres productes de suport.
Organització i participació en el programa d’activitats i avaluació i
el seguiment del procés d’atenció a les persones grans usuàries
dels serveis.

Grau en Teràpia Ocupacional. Valorable experiència en l’àmbit de
la gent gran.

Procés de selecció
iniciat

Si t’interessa alguna de les ofertes de treball, envia el teu CV actualitzat a serveiconnectem@adlsolcar.cat amb la referència corresponent.
La teva candidatura serà gestionada i enviada a l’empresa en cas que compleixis els requisits.
Si vols més informació d’alguna de les ofertes, posa’t en contacte amb el Servei Connectem.

SERVEI CONNECTEM
Solsona – 973 48 1009
Cardona – 93 869 2287
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 ·

