RECULL D’OFERTES
SETMANALS:
DEL 15 AL 19 DE JULIOL
OFICIS, INDÚSTRIA I ALTRES OPERARIS
OFERTA
OPERARI/ÀRIA
DEPARTAMENT
ELÈCTRIC
(REF.153.CAR)
CARDONA
VERIFICADOR DE
QUALITAT
(REF.152.19.SOL)
SOLSONA
CONDUCTOR/A
CAMIÓ
(REF. 150.19.SOL)
SOLSONA
TÈCNIC/A AGRÍCOLA
JÚNIOR
(REF. 149.19.CAR)

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT

Muntatge i instal•lació de la part elèctrica de la maquinària

Coneixements d’electricitat. Capacitat d’aprenentatge. Treball en
equip. Flexibilitat i gestió del canvi. Iniciativa . Preocupació per
l’ordre i la qualitat Experiència no requerida. Coneixements bàsics
d’electricitat. Valorable carnet de conduir B.

En procés de
reclutament de
candidats

Verificació visual del producte al final del procés de producció

Formació bàsica; Experiència no requerida (es valorarà experiència
en entorns industrials). Residència prop del lloc de treball.
Disponibilitat de matí i tarda. Torn de matí de 6:00 a 14:00.

En procés de
reclutament de
candidats

Conductor de camió amb carnet C1, per traslladar camió amb
remolc per la província de Lleida i Osca. Oferim completar la
jornada amb tasques d’operari.

Carnet de camió C1. Iniciativa Preocupació per l'ordre i la qualitat:
Nivell. Flexibilitat i gestió del canvi: Nivell 1

En procés de
reclutament de
candidats

Redactar projectes agrícoles (granges, magatzems agrícoles,
estudis d’impacte ambiental...)

Grau en Enginyeria Tècnica Agrícola (o equivalent) o superior
(Enginyeria Agrònoma) o estudiant. Domini de l’ofimàtica (word i
excel). Domini de l’AUTOCAD.
Incorporació immediata. Lloc estable. Contracte indefinit.. Jornada
i horari flexible, a concretar amb el candidat/a. Lloc de treball a
Cardona. Salari segons conveni col·lectiu aplicable i segons el
perfil del candidat/
Valorable experiència en entorn industrial. Valorable carnet
d’operador/a de carretons elevadors. Carnet B. Formació a càrrec
de l’empresa. Contracte temporal el primer any i, posteriorment,
indefinit. Jornada completa de dilluns a divendres
(40Hh/setmana). Horari partit, matí i tarda.
Valorable experiència en llocs de treball similar, a la indústria. Lloc
de treball estable. Contracte inicial d'un any, posteriorment un
altre any i, finalment, indefinit. Jornada completa de dilluns a
divendres (40 hores setmanals). Horari de 6 a 14h. Salari

En procés de
reclutament de
candidats

CARDONA
OPERARI/A
(REF. 148.19.SOL.)
SOLSONA
2 PEONS METALL
(REF. 147.19.SOL.)
SOLSONA

Realització de diverses tasques en diferents seccions de l’empresa:
Portar diverses màquines de tall i tractament de la fusta. Realitzar
el manteniment de la maquinària (averies més bàsiques).
Transportar i ubicar el producte a l’interior de les instal·lacions de
l’empresa amb carretó elevador.
Estar a la línia de producció de components metàl·lics per a
productes de diferents sectors.

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

En procés de
reclutament de
candidats

En procés de
reclutament de
candidats

OPERARI/A
(REF. 141.19.SOL.)
SOLSONA
PEÓ NETEJA VIÀRIA
(REF. 138.19.SOL.)

Impermeabilització de terrats, basses, piscines i altres, d’obra nova
i vella. Col·locació de tendals de façana i de camió.

Peó de neteja viària. Zona Solsona.

SOLSONA
OPERARI/A GRANJA
(REF. 137.19.SOL.)

Manteniment i neteja de les instal·lacions del bestiar. Alimentació i
cura del bestiar.

aproximat de 1.000 euros nets al mes (12 pagues anuals).
No és imprescindible tenir experiència. Motivació i capacitat per
l’aprenentatge. Contracte temporal durant la temporada d’estiu,
juliol i agost, amb possibilitats de continuïtat. Formació a càrrec de
l’empresa. Jornada completa de dilluns a divendres.
Permís de conduir B. Disponibilitat per realitzar una entrevista a
les instal·lacions de l’empresa a Tarragona. Mitja Jornada: 26
h/setmana. Horari: Dilluns, dimecres i dissabte de 6 a 12.40 h
Divendres de 6 a 12.20 h i de 15 a 15.20 h.
Es valorarà experiència en lloc de treball similar. Carnet B (per
accedir al lloc de treball).

SOLSONÈS
MECÀNIC/A CAMIONS Reparacions, manteniment i seguiments dels manteniments de la Preferiblement persona amb experiència demostrable en el lloc de
flota de camions.
treball. O persona amb motivació per aprendre l’ofici (amb
(REF. 131.19.SOL.)

coneixements però amb poca experiència). Valorable formació
relacionada amb el lloc de treball (Cicles Formatius de la família de
transport i manteniment de vehicles). Valorable residència a
Solsona o rodalies. Disponibilitat horària.
Imprescindible experiència en el lloc de treball (mínim 1 any).

SOLSONA
CONDUCTOR
MAQUINÀRIA
(REF. 129.19.CAR.)
CARDONA
TÈCNIC/A MECÀNIC/A
(REF. 127.19.CAR.)
CARDONA
OPERARI/A GRANJA
(REF. 126.19.SOL.)
LLADURS - BASSELLA
PERSONAL
MANTENIMENT
(REF. 122.19.SOL.)

Conduir una màquina excavadora de tipus bobcat.

Disseny i desenvolupament d’instal·lacions mecàniques
maquinària industrial, per al departament Mecànic

i

En dependència del Centre d’Inseminació, realitzarà les següents
tasques: Extracció de dosis seminals. Manteniment i cura dels
animals i de les instal·lacions d’acord amb el protocol de
bioseguretat de Centre d’Inseminació.
Desbrossament. Feines amb tractor. Regar pista de conducció.
Feines de manteniment general, així com arreglar llums, WCs,
portes, armaris, netejar cotxes, buidatge de les escombraries tots
els dilluns, etc.

Titulació de Grau Mig o Grau Superior en Mecànica o experiència
contrastable. Recomanable experiència de més de 2 anys en feines
d’automatització. Disponibilitat per a viatjar. Nivell avançat
d’Autocad i Inventor. Anglès mínim nivell B2.
Estudis bàsics obligatoris
Disponibilitat per treballar a Lladurs i/o Bassella.
Contracte temporal de 3 mesos. Horari de diumenge a dijous, en
rotació de caps de setmana.
Residència propera al lloc de treball (Solsona). Carnet de conduir B
i vehicle propi. Experiència demostrable en la conducció de
tractors. Valorable coneixements de jardineria o agricultura.
Valorable coneixements de mecànica i en la conducció de tractors.

25KM DE SOLSONA
· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

En procés de
reclutament de
candidats
Procés de selecció
iniciat.
S’admeten
candidatures.
En procés de
reclutament de
candidats
En procés de
reclutament de
candidats

En procés de
reclutament de
candidats

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

OPERARI/A ELÈCTRIC
(REF. 106.19.CAR.)
CARDONA
OPERARIS/ÀRIES
(REF. 105.19.CAR.)

Manteniment industrial elèctric, instal·lacions i muntatges elèctrics
i a la construcció d'armaris elèctrics i automatismes.

Verificació i embalatge de peces d’injecció i bufat de plàstic.

CARDONA
PEONS ELECTRICITAT
(REF. 87.19.CAR.)
CARDONA
OPERARIS/ES
MUNTATGE
INSTAL·LACIONS
SOLARS
FOTOVOLTÀIQUES
(REF. 58.19.CAR.)
CARDONA

Es necessiten 2 peons electricistes per a fer muntatge de plaques
fotovoltaiques.

Operaris/àries per al departament de muntatge d’instal·lacions
solars fotovoltaiques que engloba muntatge d’estructura,
instal·lació de panells i connexions elèctriques.

Cicle formatiu de grau mitjà o grau superior d'Electricitat,
Electrònica, Automatismes i Instal·lacions Elèctriques o experiència
en les tasques descrites. Es valorarà l'experiència professional.
Carnet de conduir (No imprescindible). Horari de 7 a 15 h.
Prèvia experiència en entorn industrial. Disponibilitat a treballar a
torns. Vehicle propi. Molt valorable residir a la comarca del Bages /
Solsonès. Jornada completa. Disponibilitat 3 torns de treball (matí
/ tarda / nit). Torns rotatius (cada dues setmanes), de dilluns a
divendres.
Persona jove (mínim 18 anys) amb ganes d’aprendre l’ofici.
Valorable experiència o nocions bàsiques en electricitat i muntatge
d’estructures. Es valorarà positivament experiència en llocs de
treball similars. Valorable carnet de conduir B.
Es valorarà coneixements com a instal·lador/a elèctric/a. Permís B.
Llocs de treball estables per ampliació de plantilla. Jornada
completa.

En procés de
reclutament de
candidats
Procés de selecció
iniciat.
S’admeten
candidatures
En procés de
reclutament de
candidats
Procés de selecció
iniciat.
S’admeten
candidatures

MAGATZEM I LOGÍSTICA
OFERTA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT
OFERTA

MAGATZEM I ATENCIÓ
AL CLIENT
(REF. 124.19.SOL.)

En dependència del cap de secció, es responsabilitzarà de:
Recepció de mercaderies. Ubicació de mercaderies. Preparació de
comandes. Elaboració d’albarans a l’ordinador. Atenció al client .

SOLSONA
RESPONSABLE DE
MAGATZEM
(REF. 82.19.SOL.)
SOLSONA I PONTS

És el responsable de la gestió del magatzem i l'optimització de
l'espai. S'encarrega del correcte funcionament dels moviments de
recepció, ubicació, preparació de comandes i càrrega, i del seu
transport, ja sigui intern (vers les línies de producció) o extern
(vers els clients). Determina els procediments de control
d'inventari i en controla el seu compliment.

Estudis de secundària (no imprescindible). Ganes de créixer
personal i professionalment, persona organitzada i amb passió pel
client i les persones, amb iniciativa i ganes de treball en equip i de
superació. Es valorarà carnet de camió. Preferiblement residència
a Solsona o voltants (màxim 20 km). Contracte inicial de 3 mesos +
6 mesos i indefinit (lloc estable).
Formació en Mecànica o en manteniment. Valorable experiència
en lloc de treball similar. Es valorarà que resideixi a la zona.
Projecte estable amb possibilitats de promoció. Formació a càrrec
de l'empresa.

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

En procés de
reclutament de
candidats

Procés de selecció
iniciat.
S’admeten
candidatures

CURA I ATENCIÓ A LES PERSONES
OFERTA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT
OFERTA

AUXILIARS DE
GERIATRIA
(REF. 118.19.SOL.)
SOLSONA

Auxiliar de geriatria oferint suport a persones grans amb
dependència moderada i severa que precisen ajuda parcial o total
per dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària: higiene
personal. Aixecar i enllitar. Realitzar les incontinències dels usuaris.
Donar el menjar. Canvis posturals. Atendre i acompanyar els
usuaris.

Títol de tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria i/o tècnic/a en
atenció a persones en situació de dependència i/o certificat de
professionalitat. Contracte temporal amb possibilitats de
continuïtat (diverses vacants). Jornada complerta. Diferents
horaris segona la disponibilitat de la persona candidata (diverses
vacants).

Procés de selecció
iniciat.
S’admeten
candidatures

HOSTALERIA, RESTAURACIÓ I TURISME
OFERTA

DESCRIPCIÓ

RECEPCIONISTA HOTEL
(REF.151.SOL)
SOLSONA

Atenció al client. Recepció (check-in i check-out)
Reserves i portals de reserves. Facturació.
Suport en el manteniment dels espais comuns de l’hotel i servei de
begudes puntualment als clients (vetllar perquè els espais estiguin
endreçats i servir al client en moments en què sigui necessari, per
exemple en l’acollida del client a l’hotel).
Atenció al client, presencial i telefònica. Realització i control de les
reserves. Realització dels check in i check out. Altres tasques de
gestió administrativa (facturació, cobraments, etc.).

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT

Domini de l’anglès, valorable francès. Domini de l’ofimàtica.
Planificació i organització Experiència en les tasques del lloc de
treball i/o formació en Turisme Permís de conduir i vehicle
obligatori Contracte indefinit Jornada completa. Salari d’entre
18.000 i 21.000 euros bruts anuals

En procés de
reclutament de
candidats

Valorable formació relacionada amb el lloc de treball (turisme,
gestió administrativa, etc.) i/o experiència. Imprescindible nivell alt
d’anglès i valorable francès. Domini de l’ofimàtica. Incorporació
agost. Contracte de substitució de vacances del 12/08 al 12/09.
Jornada completa. Horari intensiu de 7 a 15 h o de 15 a 23 h, rotatiu
(2 dies de descans a la setmana).
Experiència en les tasques descrites. Valorable formació
relacionada amb el lloc de treball. Valorable experiència i
coneixement a nivell de vins. Permís de conduir i cotxe obligatori.
Bona presentació. Valorable idiomes (anglès i francès). Valorable
coneixement de vins. Contracte de temporada amb possibilitat de
contracte indefinit i possibilitats d'evolució. Jornada completa.
Horari principalment partit (dinars i sopars).
Valorable experiència sector hostaleria i restauració i coneixements
d’altres idiomes. Disponibilitat per arribar per compte propi al lloc
de treball (Oliana). Contracte temporal durant la temporada d’estiu,

En procés de
reclutament de
candidats

OFERTA

RECEPCIONISTA HOTEL
(REF.146.19.SOL.)
SOLSONÈS
CAMBRER/A DE SALA
(REF.145.19.SOL.)

Servei de barra i sala. Preparació de tot el servei de taula. S'ocupa
que el material del servei estigui en estat òptim i preparat abans i
després de cada servei. Rep els clients i els ajuda a acomodar-los.
Atén les peticions dels clients, comanda i ho tramita a la cuina.
SOLSONÈS
Assessorament clients i informació carta. Proporciona servei de
begudes i aliments. S’encarrega del servei de begudes a la terrassa i
la piscina de l’establiment quan sigui necessari.
Servei de barra i sala. Preparació de tot el servei de taula. S'ocupa
CAMBRER/A
JORNADA PARCI/COMPL que el material del servei estigui en estat òptim i preparat abans i
després de cada servei. Rep els clients i els ajuda a acomodar-los.
(REF.140.19.SOL.)

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

En procés de
reclutament de
candidats

En procés de
reclutament de

CAL RESPIR - OLIANA
CAMBRER/A PISOS
(REF.115.19.CAR.)
CARDONA
RECEPCIONISTA HOTEL
(REF.108.19.SOL.)

Atén les peticions dels clients, comanda i ho tramita a la cuina.
Assessorament clients i informació carta. Proporciona servei de
begudes i aliments.
Neteja de les habitacions i instal·lacions de l'hotel.

de juliol al 15 de setembre, amb possibilitats de continuïtat.
Possibilitat de jornada completa (8 a 16h), o a temps parcial (12 a
16h).
Imprescindible experiència en neteja.

Atenció al client. Recepció (check-in i check-out). Reserves i portals
de reserves. Suport a menjador i altres tasques de l’hotel en
general.

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.

Procés de selecció
iniciat.
S’admeten
candidatures

Donar suport al cuiner/a i a l’equip de cuina en l’elaboració de
preparacions de:
Fondos de cocció per a la preparació d’altres plats.
Sofregits. Salses, beixamel, etc.

Persona amb motivació / vocació per treballar com a ajudant de
cuina al sector de l’hostaleria. Imprescindible experiència en la
realització de les tasques descrites. Disponibilitat per treballar els
caps de setmana i festius. Jornada de 20 hores setmanals prestades
de dijous a diumenge o de divendres a diumenge.
Es valorarà experiència en lloc de treball similar. Disponibilitat per
treballar els caps de setmana i durant la temporada d'estiu. Carnet
de conduir B i cotxe o possibilitat d’arribar a lloc de treball.
Contracte temporal fins a mitjans de setembre amb possibilitats de
continuïtat. Jornada completa. Horari de dilluns a diumenge amb 2
dies de descans entre setmana.
5 anys d’experiència en lloc de treball similar.
Contracte laboral a temps complert. Jornada de 40 hores setmanals
(1 dia de descans setmanal).

En procés de
reclutament de
candidats

Tasques de neteja de les diferents àrees de la cuina i dels estris i el
parament de cuina. Rentar, tallar i pelar fruites, verdures i
hortalisses crues. Suport al cuiner en l'elaboració d'alguns plats poc
complexos. Endreça les matèries primeres i els materials utilitzats a
la cuina i al rebost.
Servei de bar, sala i terrassa. Preparació de tot el servei de taula.
Control material abans i després de cada servei. Recepció clients.
Atendre peticions i assessorament de la carta. Distribució de les
begudes i els aliments sol·licitats pels clients.

2 anys d’experiència en el lloc de treball, en una cuina.
Contracte laboral a temps complert. Jornada de 40 hores setmanals
(1 dia de descans setmanal).

En procés de
reclutament de
candidats

Es valorarà experiència prèvia en servei de terrassa i menjador.
Imprescindible saber portar safata. Disponibilitat caps de setmana
(rotació amb els companys. Jornada de 40 hores setmanals (1 dia de
descans setmanal).

En procés de
reclutament de
candidats

Realitzar el servei de sala i de bar. Prendre notes, servei, inventaris i

Es valorarà experiència en llocs de treball similars, o en el sector.
Disponibilitat horària i flexibilitat. Incorporació al mes de maig.

Procés de selecció
iniciat.

SOLSONÈS
AJUDANT CUINA
(REF.102.19.SOL.)
SOLSONA
AJUDANT CAMBRER/A
(REF.99.19.SOL.)
SOLSONA
CUINER/A
(REF.97.19.CAR.)
CARDONA
AJUDANT DE CUINA
(REF.96.19.CAR.)
CARDONA
CAMBRERS/ES
(REF.95.19.CAR.)
CARDONA
CAMBRER/A BARRESTAURANT

Proporcionar aliments i begudes al servei de barra o de menjador.
Reposició de peces que calgui de vaixella i coberteria al mostrador.
Preparació de taules, cadires i la preparació de tot el servei de
taula. Desparar les taules i ordre del menjador. Neteja.

Cuina tradicional, tapes i entrepans. Confeccionar l'oferta
gastronòmica. Rebre les mercaderies i comprovar la qualitat i la
quantitat. Preparar i presentar els plats.

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

candidats

En procés de
reclutament de
candidats

En procés de
reclutament de
candidats

En procés de
reclutament de
candidats

(REF. 56.19.CAR.)

reposició de stocks de begudes, entre altres.

Contracte temporal fins el mes d’octubre. Jornada completa o
parcial.

S’admeten
candidatures

Atenció al client, presencial i telefònica. Gestió de reserves.
Realitzar els check in i check out. Gestió del correu electrònic.
Manejar el sistema de gestió intern.

Valorable formació relacionada amb turisme o en l’àmbit
administratiu. Domini de l'anglès. Es valorarà el francès. Es valorarà
experiència en recepció d'hotels i atenció al públic o en lloc de
treball similar.

Procés de selecció
iniciat.
S’admeten
candidatures

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.
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.

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).

Procés de selecció
iniciat.
S’admeten
candidatures

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.

Procés de selecció
iniciat.
S’admeten
candidatures

CARDONA
AJUDANT RECEPCIÓ
(REF. 43.19.CAR.)
CARDONA
CAMBRER/A
(REF. 30.19.SOL.)
SOLSONA
SUPERVISOR/A HOTEL
"GOVERNANT/A"
(REF. 03.19.CAR.)
CARDONA

COMERÇ I ATENCIÓ AL PÚBLIC
OFERTA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT
OFERTA

VENEDOR/A
(REF.155.19.SOL)

Atendre als clients, vendre el producte, gestió de la caixa
(cobraments, tancament, ...)

SOLSONA
DEPENDENT/A
(REF. 121.19.SOL.)

Experiència no requerida. Ideal joves que vulguin treballar a l’estiu
Contracte temporal (2 mesos). Incorporació mitjans d’agost /
setembre. Jornada completa (3 dies de treball i 3 dies festius).
Salari a comentar a l’entrevista

Procés de selecció
iniciat.
S’admeten
candidatures

Atendre als clients. Fer cobraments. Endreçar la botiga i el
magatzem. Fer aparadors.

ESO. Valorable experiència en botiga, de cara al públic. Bona
presència, habilitats pel tracte amb els clients. Disponibilitat per
treballar els dissabtes. Contracte inicial de 3 mesos. Jornada
parcial de 17 a 20.30 h i dissabtes matí i tarda.

Procés de selecció
iniciat.
S’admeten
candidatures

Reposició de productes. Atenció al client. Caixa.

Estudis secundaris (Graduat en ESO o equivalent). Valorable
experiència però no imprescindible. Contracte temporal fins
màxim el 29/09/2019 per substitució de vacances del personal de
plantilla. Possibilitat de quedar-se en plantilla. Jornada sencera de
40h/setmana. Horaris de dilluns a dissabte / Intensius i Rotatius.

Procés de selecció
iniciat.
S’admeten
candidatures

SOLSONA
PERSONAL
SUPERMERCAT
(REF. 104.19.SOL.)
SOLSONA

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

COMERCIAL
(REF. 83.19.SOL.)
SOLSONA

DEPENDENT/A
(REF. 81.19.SOL.)

Promocionar i incrementar la venda de llavors en el territori
assignat. Atenció al client, prospecció de nous clients i tancament
de vendes. Complir els objectius, donar compte setmanalment de
les vendes i representar la marca.

Formació a nivell de Batxillerat o Formació Professional. Es
valoraran estudis relacionats amb agricultura. Experiència mínima
1 any en llocs similars. Habilitats comercials i comunicatives.

Procés de selecció
iniciat.
S’admeten
candidatures

Atenció al públic. Gestió de comandes. Transport de comandes

Valorable experiència en botiga, de cara al públic. Bona presència,
habilitats pel tracte amb els clients. Dos dies a la setmana Dimarts i
divendres. Horari: De 6:30 a 14:30 aproximadament.

En procés de
reclutament de
candidats

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT

SOLSONA

OCI I LLEURE
OFERTA

DESCRIPCIÓ

OFERTA
DIRECTOR/A DE LLEURE
(REF. 113.19.CAR.)
CARDONA

MONITOR/A LLEURE
(REF. 112.19.CAR.)

Es cerca un/a Director/a de lleure per al disseny, planificació i
suport al desenvolupament de les activitats de lleure i casals
d’estiu:
Dissenyar, desenvolupar i avaluar les activitats. Posar en
funcionament la programació d’activitats. Supervisar i vetllar pel
bon desenvolupament de les activitats.
Es cerquen monitors/es de lleure per al desenvolupament
d’activitats de lleure i casals d’estiu.

TÍTOL DE DIRECTOR/A DE LLEURE. Persona amb experiència en
direcció d’activitats i casals d’estiu. Anglès nivell B2 mínim.

En procés de
reclutament de
candidats

TÍTOL DE MONITOR/A DE LLEURE. Experiència en el
desenvolupament d’activitats de lleure i casals d’estiu. Anglès
nivell B2 mínim.

Procés de selecció
iniciat.
S’admeten
candidatures

CARDONA

FORMACIÓ SUPERIOR O UNIVERSITÀRIA
OFERTA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT
OFERTA

ENGINYER/A
INDUSTRIAL
(REF.154.SOL)

Realització d’ofertes i de projectes per a clients . Coneixements
d’AUTOCAD. Nivell alt d’anglès. Valorable coneixements en
tractament d’aigües i càlcul d’estructures

Títol d’Enginyer o Enginyer Tècnic Industrial (especialitat
indiferent). Es valorarà especialitat en Química. Coneixements
d’Autocad. Nivell alt d’anglès. Lloc de treball estable. Jornada
completa de dilluns a divendres. Horari en torn partit. Salari segons
conveni aplicable i segons els coneixements del candidat/a

En procés de
reclutament de
candidats

Dur a terme tasques pròpies com a tècnic de laboratori: Gestió

Formació CFGS en química o equivalent. Experiència mínima d’1-2

En procés de

SOLSONA
TÈCNIC/A

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

LABORATORI
(REF. 144.19.SOL.)
SOLSONÈS
PROFESSOR/A ANGLÈS
(REF. 139.19.SOL.)
SOLSONA I CARDONA
ENGINYER/A
TÈCNIC/A O SUPERIOR
ELECTRICITAT
(REF. 136.19.CAR.)
BAGES
ENGINYER/A
ELECTRÒNIC/A
(REF. 133.19.SOL.)
35KM DE SOLSONA
TÈCNIC/A
LABORATORI
(REF. 125.19.SOL.)
LLADURS - BASSELLA
DIRECTOR DE CENTRE
(REF. 110.19.SOL.)
TORÀ

PROGRAMADOR SQL,

tècnica dels projectes del laboratori i seguiment de productes en
matèria tèxtil. Desenvolupament, estudi i assajos de nous colors,
tints. Gestió d’homologacions de proveïdors. Anàlisis de matèries
primes i productes acabats. Control colorimètric i seguiment amb
l’espectròmetre.
Realitzar classes d’anglès a infants i/o adults. Tenim acadèmia a
Cardona i Solsona, i segurament es podrien fer les classes a un o
altre centre en funció de la proximitat geogràfica dels candidats. A
més de les classes es farà seguiment dels alumnes i realització de
dos informes anuals.
Enginyer tècnic industrial elèctric o enginyer industrial especialitat
electricitat per al departament d’energia solar fotovoltaica.
Les principals funcions seran: Disseny i càlcul de línies elèctriques
en BT i MT per a instal·lacions solars fotovoltaiques. Gestió i
Coordinació de la tramitació de les instal·lacions davant els òrgans
competents. Direccions d’obra.

anys en tasques similars. Es valorarà experiència en entorns
industrials. Residència prop del lloc de treball. Valorable domini
anglès; nivell oral i escrit (no es descartarà cap candidatura per la
manca d’aquesta competència). Jornada completa de dill-div.
Contracte directe per empresa. Estabilitat laboral.
Fluïdesa oral en anglès, nivell d’Advanced, amb titulació o sense. En
cas que no es disposi del títol, es durà a terme una prova de nivell.
Valorable experiència en docència. Fluïdesa oral en Anglès.
Incorporació al setembre. Contracte fixe-discontinu. Horari de tarda
i, opcional als migdies i matins.
Enginyeria tècnica o Grau o enginyeria superior, Especialitat
electricitat. Experiència en el disseny, càlcul i tramitació
d’instal·lacions d BT i MT. Experiència en instal·lacions de producció
d’energia elèctrica. Imprescindible paquet ofimàtic Microsoft office
i AutoCAD. Carnet de conduir B

reclutament de
candidats

Realitzar el desenvolupament tècnic de nous productes. Disseny i
desenvolupament dels dispositius electrònics de potència i de
control dels nous productes. Validar i documentar mitjançant
assajos d’enginyeria els projectes a càrrec. Seguiment i control dels
prototips. Assegurar el compliment de les normatives vigents
internes i externes. Elaborar la documentació tècnica del producte.
Producció de dosis seminals. Control de qualitat. Tasques de gestió
de laboratori.

Enginyeria electrònica Industrial i Automàtica o Enginyeria Elèctrica.
Experiència laboral en lloc similar (no imprescindible però
valorable). Disponibilitat per viatjar ocasionalment. Imprescindible
domini de l’anglès.

Procés de selecció
iniciat.
S’admeten
candidatures

Formació: Grau superior de Tècnic de Laboratori, Enginyeria
d’agrònom o Biologia. Contracte temporal de 3 mesos. Horari de
diumenge a dijous, en rotació de caps de setmana.

En procés de
reclutament de
candidats

En dependència de l'equip directiu, busquem persona per al lloc de
"Direcció del centre".
Busquem una persona que sigui la responsable de les nostres
instal·lacions, del personal i del bon funcionament. Dins de les
seves tasques, les més importants seran:
Gestió i optimització del personal (5 a 20 persones). Implantació del
control de qualitat i assegurar el compliment. Tasques
administratives i control d'informació confidencial. Tracte amb el
client. Resolució d'incidències. Planificació d'estades.

Experiència en gestió d'equips i en treballs sota pressió (puntes de
feina). Desitjable: Residència propera (<1h).
Tenir FP (Estudis universitaris serà un plus) o Preferiblement branca
social. Office Avançat (Access i Excel). Idiomes: castellà, català i
anglès.

Procés de selecció
iniciat.
S’admeten
candidatures

Programació d’equips industrials.
Atenció remota al client (servei tècnic).

Formació en coneixements tècnics que requereix el lloc de treball.
NO s’exclouran candidats/es amb formacions similars o que

En procés de

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

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

puguin demostrar la suficient experiència. Disposició a viatjar
puntualment tant a nivell nacional com internacional. Es valorarà
molt positivament coneixements d’atenció al client. Carnet de
conduir. Bon nivell d’anglès. Treball estable.

reclutament de
candidats

Desenvolupament d’aplicacions informàtiques industrials.

Titulació de Grau Mitjà o Superior. telecomunicacions, electrònica o
informàtica. Recomanable experiència de més de 2 anys
desenvolupant aplicacions informàtiques. Disponibilitat per a
viatjar. Nivell avançat en llenguatges de programació, especialment
en plataforma .Net i bases de dades SQL. AutoCAD®. i programació
de PLCs. Nivell mitjà en xarxes de comunicació. Anglès nivell tècnic.

Procés de selecció
iniciat.
S’admeten
candidatures

Disseny, desenvolupament i posada en marxa d’instal·lacions
d’automatització.

Titulació en Enginyeria o Formació Professional de Grau Superior.
Preferiblement especialitat en electricitat, electrònica o sistemes de
regulació. Recomanable experiència de més de 2 anys en feines
d’automatització. Disponibilitat per a viatjar. Nivell avançat de
programació d’autòmates programables i panells operadors.
Especialment en Schneider, Siemens i Rockwell. Nivell mitjà
Autocad. Nivell avançat d’electricitat i electrònica. Nivell avançat de
sistemes SCADA de supervisió. Especialment en Citec i WinCC.
Anglès mínim nivell B2.

En procés de
reclutament de
candidats

C#, .NET, WPF
(REF. 67.19.CAR.)
CARDONA
TÈCNIC/A
INFORMÀTIC/A
(DEPT. SOFTWARE)
(REF. 47.19.CAR.)
CARDONA
TÈCNIC/A
AUTOMATITZACIÓ
(REF. 46.19.CAR.)

CARDONA

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

OFERTA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT
OFERTA

CAMBRERS/ES
(REF. 92.19.SOL.BJ.)
SOLSONA

Servei de bar, sala i terrassa. Preparació de tot el servei de taula.
Control material abans i després de cada servei. Recepció clients.
Atendre peticions i assessorament de la carta. Distribució de les
begudes i els aliments sol·licitats pels clients.

Es valorarà experiència prèvia com a cambrer/a.
Lloc de treball estable o temporal durant l’estiu.
Jornada completa o parcial, segons la disponibilitat del candidat/a.

Procés de selecció
iniciat.
S’admeten
candidatures

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 ·

