RECULL D’OFERTES SETMANALS:
DEL 29 DE JUNY AL 3 DE JULIOL
OFICIS, INDÚSTRIA I ALTRES OPERARIS
OFERTA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT

2 OPERARIS/ÀRIES
(REF. 74.20.SOL.)

Realitzar tasques pròpies de fabricació, de diversa índole, sota la
supervisió directa d’un operari de major qualificació, i d’acord amb
les normes i procediments establerts en cada cas.
Funcions principals: Realitzar tasques de fabricació, supervisió i
control del correcte funcionament de la maquinària CNC. Control
d’aprovisionament de la maquinària sota la seva responsabilitat.
Detecció de deficiències en la qualitat de productes.
Desfer canals de porc, vedella, etc. Desfer qualsevol peça: pernils,
espatlles, etc.

Valorable formació professional (mòdul fusteria o similar).
Valorable experiència en conducció de màquines CNC. Incorporació
immediata. Lloc de treball estable. Jornada completa (40h), de dilldiv de 6h a 14h o de 14h a 22h. Salari segons conveni i negociable i
segons vàlua i experiència.

Procés de selecció
iniciat

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

GRUPO ALVIC

OFICIAL PRIMERA
ESPECEJAMENT
(REF. 72.20.SOL.)
SOLSONA

SERVEIS NETEJA
OFERTA
NETEJDOR/A
(REF. 79.20.SOL.)

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT
OFERTA

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.

En procés de
reclutament de
candidats

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

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

PERSONAL NETEJA
HOTEL
(REF. 73.20.SOL.)
SOLSONA

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

HOSTALERIA, RESTAURACIÓ I TURISME
OFERTA
CAMBRER/A PISOS
(REF. 81.20.CAR.)

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

CARDONA

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT
OFERTA

Es valorarà experiència en llocs de treball similars. Disponibilitat
horària i flexibilitat. Incorporació JULIOL. Contracte temporal amb
possibilitats de continuïtat a llarg termini. Jornada completa. Salari
segons conveni.

En procés de
reclutament de
candidats

COMERÇ I ATENCIÓ AL PÚBLIC
OFERTA

DESCRIPCIÓ

DEPENDENT/A COMERÇ Atenció i venda producte. Reposició. Neteja.
(REF.77.20.CAR.)
CARDONA

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT
OFERTA

Valorable experiència en l’atenció al públic. Català i castellà entès i
parlat. Incorporació immediata. Lloc de treball estable. Jornada
completa. Horari partit de dimarts a dissabte, i diumenges al matí
alterns. Salari a negociar amb els candidats/es.

En procés de
reclutament de
candidats

FORMACIÓ SUPERIOR O UNIVERSITÀRIA
OFERTA
DISSENYADOR/A
GRÀFIC DE PRODUCTE
(REF.80.20.SOL.)
A 30KM DE SOLSONA
PROFESSOR/A
ANGLÈS
(REF. 67.20.CAR.)
CARDONA/SOLSONA

DESCRIPCIÓ
Disseny industrial ( acabats, materials, textures... )
Disseny i construcció de material PLV, stands per fires... Plans de
productes per al fabricant. Descomposició per peces per a totes les
marques i dibuixos. Catàlegs i fitxers de nous productes. Disseny
gràfic.
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.

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT
OFERTA

Grau universitari en disseny de producte.
Habituat a treballar amb els programes photoshop, illustrator,
autocad, solidworks. Experiència prèvia 2-3 anys lloc similar.
Residencia propera al lloc de treball. Lloc de treball estable.
Incorporació immediata. Jornada complerta de dilluns a divendres.
Salari segons vàlua candidat.
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. Incorporació AL SETEMBRE.
Contracte temporal per tot el curs (de setembre a juny).orari de tarda
i, opcional als migdies i matins. Salari a negociar amb el candidat/a i
en funció de la jornada que acabi realitzant.

En procés de
reclutament de
candidats

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

En procés de
reclutament de
candidats

OFERTES BORSA JOVE
No en aquests moments no hi 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 ·

