RECULL D’OFERTES
SETMANALS:
DEL 17 AL 21 D’AGOST
HOSTALERIA, RESTAURACIÓ I TURISME
OFERTA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT
OFERTA

AJUDANT DE CUINA
(REF: 98.20.SOL)

Restaurant del Solsonès busca ajudant de quina per realitzar les
següents tasques:
- Col·laborar en el disseny dels menús i la carta de l’establiment.
- Preparar, elaborar i presentar els plats durant els serveis.
- Responsabilitzar-se de la seva partida de cuina.
- Manipular, preparar i conservar tota mena d’aliments crus,
semielaborats i elaborats.
- Suport a la gerència en la gestió de les compres i les existències de
les matèries primeres.

Experiència prèvia en cuina.
Coneixement i domini de les tècniques de cuina.
Valorable formació relacionada amb el lloc de treball.
Disponibilitat per treballar caps de setmana i festius.
Flexibilitat horària.
Imprescindible poder arribar al lloc de treball de manera autònoma
(a 6 km de Solsona).
Condicions laborals:
Incorporació immediata.
Contracte de prova amb intenció de contracte fixe.
Lloc de treball estable.
Jornada sencera (40h): de dimecres a divendres i diumenges de 9 a
17h. Dissabtes torn partit migdia i nit.
Salari segons conveni.

En procés de
reclutament de
candidats

SOLSONA

OFICIS, INDÚSTRIA I ALTRES OPERARIS
OFERTA

DESCRIPCIÓ

OPERARI/ÀRIA DE
NETEJA
(REF. 99.20.SOL)

Empresa de referència internacional present al sector
mediambiental, de l’aigua i el desenvolupament d’infraestructures,
que presta el seus serveis a Solsona busca operari/ària de neteja
viària per realitzar tasques de recollida d’escombraries i la neteja
vària de la zona de Solsona.

SOLSONA

REQUISITS / CONDICIONS
Estudis mínims obligatoris
Disponibilitat d’incorporació immediata.
Permís de conduir B.
Disponibilitat per realitzar l’entrevista a través de videotrucada.
Condicions:
Incorporació immediata
Contracte temporal (aprox. Un mes per substitució d’excedència)
Jornada completa, de dilluns a dissabte (de 6 a 12.40h).
Salari aprox. 1270€ bruts mensuals (+ tres pagues extres anuals)

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

ESTAT
En procés de
reclutament de
candidats

PEÓ DE LA
CONSTRUCCIÓ
(REF. 97.20.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.

SOLSONA

PERSONAL
JARDINERIAAGRÍCOLA
(REF. 95.20.CAR)
CARDONA

PEÓ DE LA
CONSTRUCCIÓ
(REF. 91.20.SOL)

Empresa amb seu a Cardona.
Realització de tasques de manteniment de jardins i tasques
agrícoles en finca d’oliveres:
- Plantació, reg i manteniment de jardins.
- Segar, desbrossar, poda d’arbres i arbustos.
- Abonament i aplicació de productes fitosanitaris.
- Us de maquinaria de jardineria i agrícola: desbrossadora,
tallagespa, retalladores, motoserra i podadora.
- Tractament de les oliveres i collita de les olives.

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.

SOLSONA

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

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.

Imprescindible:
-Experiència coma peó de la construcció
-Curs de formació de Prevenció de Riscos Laborals (20h)
Valorable: Curs de PRL de 60h i Carnet de conduir B
Condicions laborals:
Incorporació immediata - Contracte temporal d’obra i servei d’1 any
(possibilitat continuïtat) -Jornada completa d e dilluns a divendres
(8-13h i 14-18h)
-Imprescindible experiència entre 1 i 2 anys en treballs agrícoles i/o
de jardineria.
- Valorable formació professional del sector agrari i/o jardineria
(CFGM o CFGS).
- Disponibilitat i flexibilitat horària.
- Permís de conduir B.
Condicions Laborals:
Lloc de treball estable.
Incorporació al setembre
Jornada sencera (40h) de dilluns a divendres. Torn partir de 8 a 17h.
Sou segons conveni.
S’ofereix cotxe d’empresa des de Cardona per poder-se moure per
les finques i la seu de l’empresa.
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

· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·
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GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ
OFERTA
ADMINISTRATIU/VA
(REF. 96.20.SOL)

DESCRIPCIÓ
Gestoria de Solsona. Tasques de suport comptable i administratiu
a la gestoria.

SOLSONA

AUXILIAR
ADMINISTRATIU/VA
(REF. 93.20.SOL)
SOLSONA

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

- Imprescindible formació relacionada amb el lloc de treball: CFGS
d’Administració i Finances o equivalent.
- Valorable experiència en lloc de treball similar.
- Domini de l’ofimàtica.
- Domini del català i castellà. Parlat i escrit.

En procés de
reclutament de
candidats

Condicions laborals:
Incorporació al setembre.
Lloc de treball estable.
Contracte inicial de 3 mesos.
Jornada parcial del 75%. De dilluns a divendres, 4h al matí i 2h a la
tarda (menys tarda de divendres).
Salari segons conveni col·lectiu aplicable.
Valorable formació i/o experiència en el lloc de treball i les tasques
descrites.
Persona confiable, discreta i positiva, amb ganes d’aprendre.
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.

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

SOLSONA

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.

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
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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

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT
OFERTA

EDUCADOR/A
SOCIAL

El Consell Comarcal del Solsonès busca un/a educador/a social per
al Servei d’Intervenció Socioeducativa (SAI).

Veure les bases i requisits a:
http://cido.diba.cat/oposicions/10492805/1-placa-deducadorsocial-per-al-servei-dintervencio-socioeducativa-consell-comarcaldelsolsones?fbclid=IwAR3uySDB1rCOhKmBOx68nlYhyZFCLwyIdMsjMr5
vUGtInmybhTg6o8GsVdA

Termini de
presentació de
sol·licituds fins el
26 d’agost del
2020

SOLSONA

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 ·

