RECULL D’OFERTES SETMANALS:
DEL 13 AL 17 DE JULIOL
OFICIS, INDÚSTRIA I ALTRES OPERARIS
OFERTA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT

OFICIAL PRIMERA
ESPECEJAMENT
(REF. 72.20.SOL.)

Desfer canals de porc, vedella, etc. Desfer qualsevol peça: pernils,
espatlles, etc.

Es valorarà experiència. Incorporació immediata. Lloc de treball
estable. Jornada completa de dilluns a divendres. Salari a negociar
amb el candidat/a.

En procés de
reclutament de
candidats

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT
OFERTA

Neteja i desinfecció de les instal·lacions del tanatori de Cardona.

Experiència en tasques de neteja.
Condicions:
Incorporació immediata. Contracte laboral a temps parcial.
Jornada laboral de 10 hores a la setmana de dilluns a divendres.
Possibilitat d’augmentar la jornada segons la demanda de serveis.
Salari segons conveni col·lectiu aplicable.

En procés de
reclutament de
candidats.

Neteja i desinfecció d’un autobús urbà a l’estació d’autobusos.

Experiència en tasques de neteja.
Contracte:
1,25 hores 3 dies a la setmana, els dilluns, dimecres i divendres.
Total 3,75 hores a la setmana (aproximadament). L’empresa
facilita tots els productes, material i uniforme. Salari segons
conveni col·lectiu aplicable.
Experiència en el lloc de treball. Permís de conduir B i vehicle propi
(valorable). Incorporació a mitjans o finals de juliol. Contracte
temporal de suport a la temporada d’estiu. Jornada completa.
Salari segons conveni i segons experiència.

En procés de
reclutament de
candidats

SOLSONA

SERVEIS NETEJA
OFERTA
PERSONAL NETEJA
(REF. 85.20.CAR.)

DESCRIPCIÓ

CARDONA
NETEJDOR/A
(REF. 79.20.SOL.)
SOLSONA

PERSONAL NETEJA
HOTEL
(REF. 73.20.SOL.)

Realitzar la neteja de les habitacions de l’hotel i dls espais comuns,
recepció, menjador, etc.

SOLSONA

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

En procés de
reclutament de
candidats

OFERTES BORSA JOVE
En aquests moments no hi ha ofertes de treball actives per període de vacances i/o caps de setmana.

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 ·

