OFERTES ACTIVES SERVEI CONNECTEM
Agència
serveiconnectem

(DEL 4 AL 8 DE MAIG DE 2020)
OFICIS, INDÚSTRIA I ALTRES OFICIS
8 SENYALISTES
(REF.65.20.CAR.)
ELECNOR SA

2 MAQUINISTES
(REF.64.20.CAR.)
ELECNOR SA

4 OFICIALS CONSTRUCCIÓ
(REF.63.20.CAR.)
ELECNOR SA

Senyalista per a control de trànsit
en obres a la carretera. Valorable
coneixements de construcció i obra
civil. OBLIGATORI PER ENVIAR CV:
Disposar dels 2 cursos PRL: curs
específic 20h i curs recurs
preventiu (50-60h).
Valorable conducció de maquinària
pesada i bobcat. Experiència prèvia
en aquest tipus de treballs.
Incorporació immediata. Lloc de
treball: Solsona i Cardona.
Contracte temporal per obra i servei
Jornada completa de dilluns a
divendres. Salari segons conveni
col·lectiu metall.

Maquinista per a conducció de
maquinària pesada, específicament
rasadora. OBLIGATORI PER
ENVIAR CV: Disposar dels 2 cursos
PRL: curs específic 20h i curs
recurs preventiu (50-60h).
Valorable conducció de maquinària
pesada i bobcat. Experiència prèvia
en obra civil i treballs de
canalització. Incorporació
immediata. Lloc de treball: Solsona
i Cardona. Contracte temporal per
obra i servei. Jornada completa de
dilluns a divendres. Salari segons
conveni col·lectiu metall.
Possibilitat d’extres en funció de la
producció.

Oficial per a treballs d'obra civil.
Tapat i formigonat de rasa,
construcció d'arquetes i diferents
treballs derivats de construcció de
canalització. OBLIGATORI PER
ENVIAR CV: Disposar dels 2 cursos
PRL: curs específic 20h i curs
recurs preventiu (50-60h).
Valorable conducció de maquinària
pesada i bobcat. Experiència prèvia
en obra civil i treballs de
analització. Incorporació
immediata. Lloc treball: Solsona i
Cardona. Contracte temporal per
obra i servei. Jornada completa de
dill-div. Salari segons conveni
col·lectiu metall.

FORMACIÓ SUP. O UNIVERSITÀRIA
8 PEONS CONSTRUCCIÓ
(REF.62.20.CAR.)
ELECNOR SA

ENCARREGAT/ADA PRODUCCIÓ
(REF.48.20.SOL.)
GRUPO ALVIC - SOLSONA

PERSONAL ATENCIÓ CLIENT
(REF.61.20.CAR.)
CARDONA

Peó especialista per a treballs
d'obra civil. Tapat i formigonat de
rasa, construcció d'arquetes i
diferents treballs derivats de
construcció de canalització.
OBLIGATORI PER ENVIAR CV:
Disposar dels 2 cursos PRL: curs
específic 20h i curs recurs
preventiu (50-60h).
Valorable conducció de maquinària
pesada i bobcat. Experiència prèvia
en obra civil i treballs de
canalització. Incorporació
immediata. Lloc de treball: Solsona
i Cardona. Contracte temporal obra
i servei. Jornada completa de
dill-div. Salari segons conveni
col·lectiu metall.

Coordinació equip 25-50
treballadors/es, coordinar elements
de compra, coordinació amb
depmt. comercial, vetllar correcte
funcionament, reportar dades de
producció, garantir criteris de
qualitat, etc. Batx, CFGS o similar.
Imprescindible experiència. Carnet
B i vehicle propi. Contracte eventual
renovable. Lloc de treball estable.
Possibilitats promoció en funció del
rendiment candidat/a i creixement
de l’empresa. Jornada completa de
40h setmana. Horari partit de dilldv. Salari brut anual a partir de
28.000 euros, negociable segons
perfil.

Entitat financera necessita personal
per fer atenció al client a caixa i
finestreta, realitzar operacions en
efectiu, resolució d'incidències amb
targetes, etc.
Es requereix mínim formació
professional de la familia
administrativa o superior. Persona
amb habilitats comercials i do de
gents. Preferiblement persona amb
residència propera al lloc de treball.
Condicions: Incorporació
immediata. Contracte temporal
amb possibilitat de continuïtat.
Jornada parcial de dll-dv. de 8.30 a
14h o 15h.

ENVIA CV + Nº REFERÈNCIA A: serveiconnectem@adlsolcar.cat
SERVEI CONNECTEM

Solsona 973 48 1009

Cardona 93 869 2287

Agència
serveiconnectem

OFERTA PÚBLICA AJUNTAMENT SOLSONA
MONITORS/ES ACTIVITATS ESTIU
AJUNTAMENT SOLSONA
L’Ajuntament de Solsona obre la
convocatòria de la borsa de treball
de MONITORS/ES D`ACTIVITATS
D'ESTIU 2020.
Consultar les bases:
https://www.ajsolsona.cat/ajuntam
ent/ofertesd2019ocupacio/convocatoria-c022020-borsa-de-treball-monitorsores-estiu-2020
Període d'inscripcions obert fins el
15/05/2020

OFERTA PÚBLICA AJUNTAMENT CARDONA

ORIENTADOR/A –
INSERTOR/A LABORAL

TÈCNIC/A MIG COMUNICACIÓ,
PARTICIPACIÓ, EDUCACIÓ I
CULTURA

TÈCNIC/A MIG ESPORT I SALUT
AJUNTAMENT CARDONA

AJUNTAMENT CARDONA

AJUNTAMENT CARDONA

L’Ajuntament de Cardona ofereix
una plaça d’Orientador/aInsertor/a
Laboral per al Servei Connectem de
l’Agència de Desenvolupament
Local de Solsona i Cardona, per
substituir una baixa de maternitat.

L’Ajuntament de Cardona ofereix
una plaça de Tècnic/a mig de
Comunicació, Participació,
Educació i Cultura i constitució
d’una borsa de treball.

L’Ajuntament de Solsona ofereix
una plaça de Tècnic/a mig
d’Esports i Salut i constitució d’una
borsa de treball.

Consultar les bases:
http://www.cardona.cat/ca/ajunta
ment/oferta-publica/118

Consultar les bases:
http://www.cardona.cat/ca/ajunta
ment/oferta-publica/119

Consultar les bases:
http://www.cardona.cat/ca/ajunta
ment/oferta-publica/120

Període d'inscripcions pendent
de determinar

Període d'inscripcions pendent
de determinar

Període d'inscripcions pendent
de determinar
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