RECULL D’OFERTES
SETMANALS:
DEL 27 AL 31 DE JULIOL

so

OFICIS, INDÚSTRIA I ALTRES OPERARIS
OFERTA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT

PEÓ DE LA
CONSTRUCCIÓ
(REF. 91.20.SOL)

Empresa del sector de la construcció ubicada a Solsona. Treballar
en tot tipus de construccions, reformes, rehabilitacions, obra nova i
treballs en conservació de carretes, realitzant les tasques de peó de
la construcció.

Imprescindible:
-Experiència com a oficial de 1ª o 2ª.
-Curs de formació de Prevenció de Riscos Laborals (20h)
-Carnet de conduir B
Valorable:
-Curs de PRL de 60h
-Carnet de plataforma
-Experiència en conducció de maquinària
Incorporació 3 d’agost /Contracte temporal/Jornada completa
Imprescindible:
-Experiència com a oficial de 1ª o 2ª.
-Curs de formació de Prevenció de Riscos Laborals (20h)
-Carnet de conduir B
Valorable:
- Carnet de primera
-Curs de PRL de 60h
-Carnet de plataforma
-Experiència en conducció de maquinària
Incorporació 3 d’agost /Contracte temporal/Jornada completa
Molt valorable disposar de carnet de conduir B i vehicle propi.
La feina requereix esforç físic.
Disponibilitat de treballa l Solsonès.
Disponibilitat per treballar de diumenge a dijous matí.
Es valorarà disposar de títol de benestar animal.

En procés de
reclutament de
candidats

SOLSONA

OFICIAL DE LA
CONTSTRUCCIÓ
(REF. 90.20.SOL)
SOLSONA

OPERARI/A DE
GRANJA
(REF. 88.20.CAR)
CARDONA

Empresa del sector de la construcció ubicada a Solsona selecciona
Oficial de Primera (preferiblement) o de Segona.
Treballar en tot tipus de construccions, reformes, rehabilitacions,
obra nova i treballs en conservació de carreteres, realitzant les
tasques d’un oficial de primera/segona.

Neteja i manteniment diari de les instal·lacions.
Alimentació, neteja i cura diària dels animals (porcs).
Extracció de dosis seminals.
Suport a laboratori (envasar, etiquetar...).

Condicions laborals:
Incorporació immediata.
Contracte temporal amb possibilitat de continuïtat.
Jornada completa en horari de mati de diumenge a dijous (de 6 a
14h aproximadament).
· 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

GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ
OFERTA
AUXILIAR
ADMINISTRATIU/VA
(REF. 93.20.SOL)
SOLSONA

DESCRIPCIÓ
Clínica Dental de Solsona busca personal per realitzar tasques
d’atenció al pacient i administratives:
-Atenció presencial i telefònica al pacient
-Gestió de l’agenda, pressupostos, cobraments, facturació, etc.

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT
OFERTA

Valorable formació i/o experiència en el lloc de treball i les tasques
descrites.
Persona confiable, discreta i positiva, amb ganes d’aprendre.

En procés de
reclutament de
candidats

Condicions laborals:
- Incorporació immediata
- Formació a càrrec de l’empresa
- Entorn de treball amigable i dinàmic
- Lloc de treball estable
- Jornada parcial de 20-25 hores setmanals (a convenir amb la
persona candidata)
- Horari principalment de tarda
-Salari segons conveni col·lectiu aplicable i en funció de la jornada
contractada.

HOSTALERIA, RESTAURACIÓ I TURISME
OFERTA

DESCRIPCIÓ

CUINER/A
COL·LECTIVITATS
(REF. 87.20.SOL)

SYNERGIE cerca un CUINER/A per a la preparació dels menús d’una
empresa de Solsona de 40 treballadors.
Tasques:
Gestionar els menús que es realitzaran.
Control d’estoc.
Preparació dels menús.
Neteja i manteniment de la cuina i menjadors.

SOLSONA

REQUISITS / CONDICIONS
Coneixement dels productes de temporada.
Experiència d’almenys dos anys com a cuiner/a.
Persona responsable i organitzada que estigui interessada en
formar part d’un projecte estable en una empresa sòlida.
Carnet de conduir B i vehicle propi.
Condicions laborals:
Incorporació immediata.
Jornada complet a distribuïda de dilluns a divendres (8:00 a 17.00h)
Salarial voltant de 1.300€ bruts mensuals

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

ESTAT
OFERTA
En procés de
reclutament de
candidats

FORMACIÓ SUPERIOR O UNIVERSITÀRIA
OFERTA

DESCRIPCIÓ

TERAPEUTA
OCUPACIONAL
(REF. 89.20.SOL.)

Intervenció directa amb les persones usuàries i en activitats en
petitet grup relacionades amb la rehabilitació, el manteniment i el
desenvolupament de les activitats de la vida diària i les activitats
instrumentals (higiene diària, ús del wc, dutxa...).
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.
Tasques principals:
-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 del centre
principalment amb la realització d’activitats amb el perfil de
persones amb deteriorament cognitiu mig i avançat.
-Participació, conjuntament amb la resta d’equip interdisciplinari
en l’avaluació i el seguiment del procés d’atenció a les persones
grans usuàries dels serveis.

SOLSONA

REQUISITS / CONDICIONS
Grau en Teràpia Ocupacional.
Valorable experiència en l’àmbit de la gent gran.
Data d’incorporació: Setembre 2020.
Contracte temporal amb possibilitat d’indefinit.
Jornada parcial del 33%. Horari a convenir.
Salari segons el Conveni Marc Estatal d’Atenció a les Persones
Dependents i Desenvolupament de la Promoció de l’Autonomia
Personal.

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

ESTAT
OFERTA
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.
OFERTA PÚBLICA
OFERTA

DESCRIPCIÓ

PEÓ BRIGADA

L’Ajuntament de Cardona ha iniciat la selecció d’una persona per
proveir el lloc de treball d’operari/ària (peó) de la brigada i serveis
de l’Ajuntament coma personal temporal a jornada parcial i per
jubilació anticipada parcial. El termini de presentació d’inscripcions
és el 4 d’agost del 2020.

AJUNTAMENT DE
CARDONA

REQUISITS / CONDICIONS
Consultar les bases i condicions:
https://bop.diba.cat/temp/07_022020009800.pdf

ESTAT
OFERTA
Data termini:
04/08/2020

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 ·

