RECULL D’OFERTES SETMANALS:
DEL 27 AL 31 DE GENER
OFICIS, INDÚSTRIA I ALTRES OPERARIS
OFERTA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT

OPERARI/A MUNTATGE
INSTAL·LACIONS SOLARS
FOTOVOLTÀIQUES

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

Es valorarà coneixements com a instal·lador/a elèctric/a.
Carnet B. Llocs de treball estables per ampliació de plantilla.
Jornada complerta .

En procés de
reclutament de
candidats

Realització de tasques de manteniment del càmping i jardineria:

Es valorarà experiència en el lloc de treball. Persona polivalent.
Disponibilitat i flexibilitat horària. Lloc de treball estable. Jornada
sencera (40h). Torn partit. Inicialment la jornada serà de dilluns a
divendres però també caldrà treballar algun cap de setmana segons
l’època de l’any.

En procés de
reclutament de
candidats

Es valora la formació i experiència en robòtica (principalment en
Robots Fanuc). Es valora formació en electricitat i sistemes
automàtics. Disponibilitat per a viatjar. Carnet de conduir B.
Coneixements elèctrics mitjans (formació mínima imprescindible).
Nivell d’anglès bàsic (no es necessari titulació). Incorporació
immediata. Lloc de treball estable. Jornada completa de dilluns a
divendres. Horari de 8.30 a 13.30 i de 15 a 18h.
Valorable formació i experiència en lloc de treball similar. Persona
molt organitzada. Carnet de conduir B. Valorable coneixements de
mecànica de vehicles, gestió de magatzems, inventaris.
Incorporació immediata. Contracte inicialment temporal amb
possibilitats de continuïtat. Lloc estable. Jornada completa de dilldiv i algun dissabte al matí.
Valorable formació professional en mecànica de vehicles (CFGM en
Electromecànica o superior). Preferiblement amb alguna
experiència en el lloc de treball. Persona motivada per aprendre
l’ofici, i formar-se per créixer professionalment com a mecànic/a.

En procés de
reclutament de
candidats

(REF. 28.20.CAR.)
CARDONA
PERSONAL
MANTENIMENT/
JARDINERIA
(REF. 27.20.SOL.)
CAMPING SOLSONÈS
OPERARI/A DEPTM.
ELÈCTRIC
(REF. 23.20.CAR.)
CARDONA

RECANVISTA
(REF. 21.20.SOL.)

Manteniment dels bungalows, petits arranjaments de paleteria,
neteja, recollir les fulles dels carrers, manteniment dels jardins,
neteja de males herbes, canvi de flors, reg, acompanyament a
clients, etc.
Operari/a per al departament elèctric per a la realització de
muntatges, posades en marxa, programacions i altres. Muntatge
d’instal·lacions robotitzades i supervisió de les mateixes. Suport al
departament elèctric en els processos productius. Posada en marxa
de les instal·lacions a casa del client. Suport tècnic al client tant a
les seves instal·lacions com en remot. Programació de components
automàtics. Assistència a casa del client en cas d’avaries.
Recepció del material. Control d’estoc i inventaris. Fer de nexe
entre el personal d’oficina i el de taller.

SOLSONA
MECÀNIC/A VEHICLES
(REF. 20.20.SOL.)

Reparació i manteniment de vehicles.

· 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

SOLSONA

OPERARI/A GRANJA
(REF.09.20.SOL.)

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

30KM SOLSONA

OPERARIS/ES
CONTROL QUALITAT
TORN NIT
(REF. 06.20.SOL.)
SOLSONA

OPERARIS/ES
PRODUCCIÓ
(REF.198.19.SOL.)
SOLSONA

Presa de mostres (producció / producte comprat). Anàlisi certificats
matèries primeres. Anàlisi de les mostres segons gammes de
control. Valoració de defectes. Registre i interpretació de resultats.
Arxiu de mostres i certificats. Alliberament / posada en quarantena
de lots analitzats. Emissió d'informes i certificats de qualitat.
Preparació de mostres comercials.

Operaris/àries de producció per la realització de diferents tasques
en diferents seccions de l’empresa.

Carnet de conduir B. Valorable disposar també del carnet C i E.
Valorable coneixements en diagnosi de vehicles, electrònica,
electricitat de vehicles.
Incorporació immediata. Contracte inicialment temporal però amb
possibilitats de continuïtat. Lloc estable. Jornada completa de
dilluns a divendres i algun dissabte al matí.
Es valorarà experiència en lloc de treball similar. Carnet B
imprescindible. Incorporació immediata. Contracte indefinit. Lloc de
treball estable. Jornada parcial de 20-25 hores setmanals. Torn
seguit. Horari de dilluns a divendres al matí, caps de setmana
alterns. La setmana que es treballi el cap de setmana es farà el
descans corresponent entre setmana. Salari mensual de 600 euros
nets.
Ofimàtica general a nivell usuari (sistemes operatius, processadors
de textos, fulls de càlcul, edició bàsica imatges, usuari bases de
dades, etc.). Castellà fluid, català nivell B1, anglès nivell B1.
Formació bàsica: Batxillerat / FP II / Mòdul Mitjà o Superior
formació branca tècnica i / o industrial: tècnic de laboratori, tèxtil,
mecànic, químic, etc.
Es valorarà: Formació en tèxtil, almenys en teles no teixides.
Formació en tècniques de control de qualitat en tèxtil o de
materials. Coneixements en normativa ISO-9001. Interpretació de
normativa internacional d'assajos de laboratori. Calibratge d'equips.
Experiència requerida: 1 any com a inspector sector tèxtil o afí,
control qualitat automoció, plàstics o indústries manufactureres
d'alts requisits tècnics.
Experiència desitjada: 2 anys en control de qualitat sector tèxtil
automoció. Carnet de conduir B1.
Vehicle propi. Incorporació immediata. Inici contracte temporal
amb possibilitat d’indefinit si el nivell d’activitat productiva es
manté. Jornada completa.

3 ESTAMPADORS/ES (2 torna tarda i 1 torn matí)
1 INSPECCIÓ I TALL(torn tarda)

· 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

En procés de
reclutament de
candidats

GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ
OFERTA
ADMINISTRATIU/VA
COMPTABLE
(REF.26.20.SOL.)
SOLSONA
AUXILIAR
ADMINISTRATIU/VA
(REF.202.19.SOL.)

DESCRIPCIÓ
Assentaments comptables. Facturació. Control de nòmines.
Tancaments comptables, etc.

Atenció als socis. Contacte amb els socis i proveïdors. Gestió de
rebuts. Actualització de les Bases de dades. Gestió de les
inscripcions de les activitats del club. Preparar documents per a
subvencions.

CLUB ESPORTIU
SOLSONA

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT OFERTA

Experiència en les tasques descrites. Valorable formació
relacionada amb el lloc de treball. Coneixements de comptabilitat
avançats. Incorporació immediata. Contracte indefinit. Jornada
parcial de 30 hores setmanals prestades de dilluns a divendres.
Horari intensiu de 9 a 15h.
Valorable formació professional en l'àmbit administratiu, o
comerç, etc. Valorable experiència en les tasques descrites.
Contracte temporal de genera a finals de març. Jornada parcial,
6h/setmana. 4h atenció al soci. Divendres i dissabte de 18 a 20 h. 2
h treball intern. Horari flexible, a escollir per la persona candidata.

En procés de
reclutament de
candidats

En procés de
reclutament de
candidats

SERVEIS A LES PERSONES
OFERTA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT OFERTA

BORSA TREBALL
MONITORS/ES
MENJADOR ESCOLAR
(REF.12.20.SOL.)

Monitors/es amb experiència per a substitucions menjador
escolar ubicat a Solsona, amb possibilitat de quedar-se. Tasques:
Atendre els nens. Recollir i acompanyar als nens en les activitats.
Fomentar participació nens. Dinamitzar i fer seguiment del grup.
Fer avaluacions i reunions periòdiques amb l’equip i el/la
coordinador/a.

CFGM i disposar del títol de Monitor / a d'activitats de temps
lliure. Imprescindible disposar del Certificat de Delictes Sexuals (o
de Penals). Valorable l'experiència en el sector. Clara orientació i
vocació cap als nens. Castellà i Català nivell alt (parlat i escrit) .
Carnet de conduir. Incorporació a un equip jove amb molt bon
ambient . Horari ideal per combinar amb estudis o altres activitats
(13 a 15h aproximadament, dilluns a divendres). Contracte
substitucions, estable o temporal
Valorable experiència en el lloc de treball, no imprescindible.
Persona a qui li agradi conduir i es desenvolupi bé amb el cotxe.
Conducció responsable. Bona presència i habilitat i gust pel tracte
amb persones. Coneixement de la xarxa de carreteres, autovies,
autopistes. Permís de conduir B vigent (el vehicle el posa
l’empresa). Disponibilitat horària, segons les necessitats de la
feina. Lloc de treball estable. Jornada parcial, aprox. 5 o 6h/dia, 2530h/setmana. Disponibilitat horària, segons necessitats de la feina.

En procés de
reclutament de
candidats

SOLSONA
TAXISTA
(REF.175.19.SOL.)
SOLSONA

Transport de persones zona Catalunya central. Trajecte habitual
Solsona-Manresa; Solsona-Barcelona.

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

En procés de
reclutament de
candidats

SERVEIS NETEJA
OFERTA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT OFERTA

PERSONAL NETEJA
(REF.17.20.SOL.)

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

Estudis mínims obligatoris. Experiència en el lloc de treball mínima
de 3 mesos. Disponibilitat horària. Disponibilitat per desplaçar-se
durant la jornada laboral. Disposar del carnet de conduir B.
Incorporació immediata. Contracte temporal de 3 mesos .
nicialment, amb possibilitat de pròrroga. Jornada parcial (de 3 a 4
hores al dia)

En procés de
reclutament de
candidats

SOLSONA

HOSTALERIA, RESTAURACIÓ I TURISME
OFERTA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT OFERTA

MAÎTRE
(REF.22.20.CAR.)

Sota la Direcció de l'Hotel, s'encarregarà de planificar i organitzar el
servei de restauració i bar, dirigint i supervisant el servei de taules i
atenent les necessitats del client.
Les seves funcions principals seran:
Planificar i organitza el servei de restaurant i bar.
Organitzar els recursos necessaris per a prestar correctament el
servei, que dota d'una estructura eficient segons el tipus
d'establiment, la categoria i la rendibilitat econòmica que s'espera.
Definir, juntament amb el responsable de cuina els serveis que
s'han de prestar. Gestió de l’equip. Supervisió de la sala. Supervisió
de processos a seguir segons els estàndards marcats. Assessorar el
client en aspectes gastronòmics. Supervisió del correcte
funcionament del bufet.
Donar suport al cuiner/a en la neteja i preparació d’aliments,
elaboracions més senzilles, emplatar, preparació de plats freds i
postres, neteja de la cuina i utensilis, etc.

Formació Professional Hosteleria. Experiència en tasques similars
de mínim 3 anys en hotel o restaurant. Imprescindible residència a
la zona o possibilitat de canvi de residència. Nivell avançat de Català
i castellà. Incorporació immediata. Lloc estable.

En procés de
reclutament de
candidats

Experiència en el lloc de treball. Disponibilitat per treballar en caps
de setmana i festius. Disponibilitat horària i flexibilitat. Incorporació
immediata. Lloc de treball estable. Jornada completa: 40 hores
setmanals.

En procés de
reclutament de
candidats

Preparació i cuina de diferents plats preparats.

Persona a qui li agradi cuinar. Es valorarà experiència / formació en
el lloc de treball. Disponibilitat per treballar en caps de setmana.
Incorporació immediata. Lloc de treball: Cardona. Contracte
temporal de 3 mesos + indefinit (lloc estable). Jornada parcial de 16
hores setmanals, prestades en dissabte i diumenge. Horari: de matí
(de 7 a 15h)

En procés de
reclutament de
candidats

CARDONA

AJUDANT CUINA
(REF.16.20.CAR.)
CARDONA
PERSONAL CUINA
(REF.10.20.CAR.)
CARDONA

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

CAMBRER/A PISOS
(REF.08.20.SOL.)

Neteja de les habitacions i espais comuns. Bugaderia i planxa.

SOLSONA
CAMBRER/A SALA
(REF.07.20.SOL.)
SOLSONA

2 AJUDANTS
CAMBRERS/ES
(REF.05.20.CAR.)

Preparació de les taules, d'organitzar-les, de la correcta disposició
de les cadires i de la preparació de tot el servei de taula, que tot
estigui en estat òptim i preparat abans i després de cada servei.
Rebre clients i acomodar-los. Atendre peticions dels clients prenent
nota de la comanda i tramitant-la al servei de cuina de
l'establiment. Assessora els clients i els informa sobre la carta, i
resol els possibles dubtes que puguin tenir quant a l'oferta de
l'establiment. S'encarrega de proporcionar el servei, servint els
plats sol·licitats pels clients. A vegades, s’encarrega de cobrar el
servei i de lliurar el canvi i el rebut corresponent. També realitza la
càrrega de les neveres quan arriba la matèria primera.
Realitzar el servei de sala i de bar. Prendre notes, servei, inventaris i
reposició de stocks de begudes, entre altres.

Es valorarà experiència en les tasques descrites. Capacitat de treball
i organització. Incorporació immediata. Lloc de treball estable.
Jornada parcial de dimarts a diumenge, amb possibilitats
d’ampliació (4 h/dia). Horari preferentment de matí (possibilitat de
fer horari de tarda). Salari segons conveni col·lectiu aplicable i
segons experiència i competències.
Experiència en les tasques descrites. Bona presentació. Incorporació
immediata. Contracte temporal per substitució d’una baixa laboral
Jornada completa de dimarts a diumenge. Horari de 9 fins a la
finalització del servei de migdia. Salari segons conveni col·lectiu
aplicable i segons experiència i competències.

En procés de
reclutament de
candidats

Es valorarà experiència en llocs de treball similars, o en el sector.
Disponibilitat horària i flexibilitat. Incorporació immediata.
Contracte temporal amb possibilitats de continuïtat. Jornada: una
vacant a temps complet i una altra a temps parcial.

En procés de
reclutament de
candidats

En procés de
reclutament de
candidats

CARDONA

COMERÇ I ATENCIÓ AL PÚBLIC
OFERTA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT OFERTA

RESPONSABLE BOTIGA
ALIMENTACIÓ
(REF.25.20.SOL.)

Preparació de tots els productes. Atenció al client a la botiga.
Preparació dels encàrrecs (menjar preparat). Gestió de la caixa
(cobrament, tancament...).

Valorable experiència de cara al públic, en botiga, especialemtn en
el sector de l’alimentació o supermercat. Formació mínima d’ESO.
Formació complementària: Curs de manipulació d’aliments i
al·lèrgens (en cas de no tenir la formació, l’empresa se’n faria
càrrec). Incorporació març/abril. Jornada parcial de 32h/setm de
dijous a diumenge. Un cap de setmana festiu al mes. Horari de 8 a
16h.
Valorable experiència de cara al públic, en botiga, especialment en
el sector de l’alimentació o supermercat. Formació mínima
requerida: ESO. Formació complementària: curs de manipulador
d’aliments i al·lèrgens (en cas que no tenir la formació, l’empresa
se’n faria càrrec). Disponibilitat per treballar caps de setmana i

En procés de
reclutament de
candidats

SOLSONA
2 DEPENDENTS/ES
BOTIGA ALIMENTACIÓ
(REF.24.20.SOL.)

Atenció al client a la botiga. Preparació dels encàrrecs (menjar
preparat). Gestió de la caixa (cobraments, tancament, ...)

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

En procés de
reclutament de
candidats

SOLSONA
COMERCIAL
(REF.11.20.SOL.)

Atenció al client
Generar pressupostos
Seguiment de les obres

SOLSONA

DEPENDENT/A COMERÇ Atenció al client. Reposició de productes. Caixa.
(REF.188.19.CAR.)
CARDONA
(LA COROMINA)

festius. Incorporació març/abril. Formació a càrrec de l’empresa.
Jornada parcial 24 hores a la setmana de divendres a diumenge.
Un cap de setmana de festa al mes. Horari de 8 a 16 h.
Valorable formació i experiència en el lloc de treball.
Carnet B. Domini de l’Autocad. Incorporació immediata
Lloc de treball estable. Contracte inicialment temporal de 6 mesos
amb possibilitat de continuïtat. Jornada completa, de dilluns a
divendres (algun dissabte, en funció de les necessitats del client).
Horari partit, matí i tarda, amb flexibilitat per adaptar-se al client.
Salari aproximat de 1.100 euros nets al me, més comissions (12
pagues anuals).
Formació en manipulació d’aliments. Disponibilitat horària.
Experiència sector alimentació. Bona presència i bon tracte amb
els clients. Disponibilitat per treballar a la Coromina. Incorporació
immediata. Lloc de treball estable. Jornada parcial de
10h/setmana prestades en dissabte matí i tarda, i alguns divendres
al matí. Ampliable en moments puntuals de més feina, ponts,
vacances, etc. Salari segons conveni.

En procés de
reclutament de
candidats

En procés de
reclutament de
candidats

FORMACIÓ SUPERIOR O UNIVERSITÀRIA
OFERTA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT OFERTA

2 TÈCNICS/QUES
PROJECTES ENERGIA
SOLAR
FOTOVOLTAICA
(REF. 18.20.CAR.)

Tècnics/ques per al departament de desenvolupament de
projectes: Redacció de projectes. Tràmits amb l’Administració
Pública.

Graduat en Enginyeria Industrial / Enginyeria Agrònoma / Ciències
Ambientals. Es valorarà experiència. Coneixements informàtics:
Office i Autocad. Carnet B.
Jornada complerta. Lloc estable. Horari partit de mati i tarda.
Formació continua i possibilitats de creixement professional. Salari
a negociar segons experiència i coneixements.

En procés de
reclutament de
candidats

Tasques administratives al departament ecommerce: tasques
online, control i seguiment de comandes...

CFGS administració, comerç internacional o similar . -Residencia
propera al lloc de treball. Imprescindible nivell alt anglès i francès.
Domini ofimàtica i Internet. Lloc de treball estable. Incorporació
immediata. Jornada complerta de dilluns a divendres.

En procés de
reclutament de
candidats

Es busca farmacèutic/a substitut/a per desenvolupar les tasques
necessàries per al bon funcionament diari de la farmàcia: Control

Grau en Farmàcia (o equivalent). Experiència en el sector. Es
valorarà formació en SPD i altres especialitats. Incorporació al

CARDONA
ADMINISTRATIU/VA
DEPARTAMENT ECOMMERCE
(REF. 14.20.SOL.)
SOLSONA
FARMACÈUTIC/A

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

En procés de

SUBSTITUT
(REF. 199.19.CAR.)
CARDONA

stocks, recepció de comandes, tancament de facturació, SPD.

primer trimestre de 2020. S’ofereix contracte indefinit. Jornada a
definir segons necessitat (30 o 40 hores setmanals). Horari de 9:0013:30 i 17:00-20:00 hores de dillluns a dissabte, i diumenge mati
(s’obren dos caps de setmana al mes).

reclutament de
candidats

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 ·

