RECULL D’OFERTES
SETMANALS:
DEL 24 AL 28 D’AGOST
HOSTALERIA, RESTAURACIÓ I TURISME
OFERTA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

E ST A T
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

Restaurant de Solsona busca cambrer/a per realitzar les següents
tasques:
- Preparació de tot el servei de taula
- Recepció dels clients i acompanyament a taula
- Prendre nota de les comandes i tramitar-les a cuina.
- Assessorar als clients.

Imprescindible experiència en l’ocupació
Disponibilitat per treballar caps de setmana i festius

En procés de
reclutament de
candidats

SOLSONA

CAMBRER/A SALA
(REF. 100.20.SOL)
SOLSONA

– Cobrament del servei.

Condicions:
Incorporació setembre
Lloc de treball estable
Jornada de 30-40 hores setmanals de dimarts a diumenge
Salari segons conveni hostaleria de la província de Lleida

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

CAMBRERS/ES SALA
(REF: 101.20.SOL)
SOLSONA
-

Hotel Restaurant situat a Cardona busca 2 cambrers/es per
realitzar les següents tasques:

Experiència en el lloc de treball
Disponibilitat i flexibilitat horària

- Realitzar el servei de sala

Condicions laborals:
Incorporació immediata.
Contracte temporal amb possibilitats de continuïtat a llarg termini

- Prendre notes, servei, inventaris i reposició de stocks de begudes,
entre altres.

En procés de
reclutament de
candidats

Jornada completa
Salari segons conveni col·lectiu aplicable

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

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 DE NETEJA
(REF. 103.20.CAR.)
CARDONA

Empresa de Cardona cerca una persona per realitzar la neteja de les
seves instal·lacions.

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)
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)
Valorable experiència en lloc de treball similar
Imprescindible tenir carnet de conduir B
Lloc de treball estable
Jornada parcial de 24 hores setmanals prestades en dilluns, dimarts
i divendres
Horari de 6 a 14 h
Salari segons conveni col·lectiu aplicable

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

E ST A T
En procés de
SELECCIÓ

En procés de
reclutament de
candidats

En procés de
reclutament de
candidats

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.

SOLSONA

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

PEÓ DE LA
CONSTRUCCIÓ
(REF. 104.20.CAR)

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.

Empresa de Cardona precisa recol·lectors/es d’olives per realitzar la
collita d’enguany els mesos d’octubre i novembre.

CARDONA

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
El tipus de feina requereix esforç físic
Valorable tenir carnet de conduir B
Contracte de treball temporal aproximadament octubre i novembre
Jornada completa, de dilluns a dissabte
Horari matí i tarda
Salari segons conveni col·lectiu aplicable

En procés de
reclutament de
candidats

En procés de
reclutament de
candidats

En procés de
reclutament de
candidats

GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ
OFERTA
ADMINISTRATIU/VA
(REF. 96.20.SOL)
SOLSONA

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

REQUISITS / CONDICIONS

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

ADMINISTRATIU/VA
LOGÍSTICA
(REF. 105.20.SOL.)
SOLSONÈS

Empresa industrial ubicada al Solsonès que es dedica a la
fabricació de productes pel sector d’automoció precisa incorporar
Administratiu/va de logística i expedicions per dur a terme les
següents tasques:
Control de les expedicions
Coordinació amb els comercials
Seguiment de l’estat de les comandes amb els transportistes

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.
IMPRESCINDIBLE ANGLÈS NIVELL CONVERSA (és necessari que
puguis mantenir una conversa telefònica en anglès)
Valorable formació i experiència en les tasques descrites

En procés de
reclutament de
candidats

Incorporació immediata
Contracte temporal per ETT per substitució de personal de baixa
(durada indeterminada)
Jornada completa de dilluns a divendres
Torn central: de 9 a 13h i de 15 a 18h
Salari segons conveni col·lectiu aplicable

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 ·

E ST A T
OFERTA
En procés de
reclutament de
candidats

TÈCNIC/A
DEPARTAMENT
QUALITAT
(REF. 102.20.SOL.)

Empresa de la zona dedicada a la fabricació i distribució de petit
electrodomèstic. Les funcions bàsiques del lloc de treball seran:

A 30KM DE SOLSONA







Gestió i control qualitat de components per la fabricació
Gestió de incidències amb proveïdors
Supervisió i seguiment de la qualitat dels productes
fabricats
Millora continua
Tasques administratives

Desitjable Enginyeria tècnica o llicenciatura centífico-tècnica
Experiència en qualitat entorn fabricació, proveïdors i producte.
Residencia propera al lloc de treball
Lloc de treball estable
Incorporació immediata
Jornada completa de dilluns a divendres
Salari segons vàlua candidat

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

OFERTA PÚBLICA
En aquests moments no hi ha cap oferta pública al territori SolCar.
Per consultar l’oferta pública d’altres territoris: www.cido.diba.cat

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

En procés de
reclutament de
candidats

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.
El procés de selecció el realitza cada empresa.
És l’empresa qui es posa en contacte directament amb les persones candidates que considera més adients.
Si vols més informació d’alguna de les ofertes o saber en quin punt es troba la teva candidatura,
posa’t en contacte amb el Servei Connectem.

SERVEI CONNECTEM
Solsona – 973 48 10 09
Cardona – 93 869 22 87

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 ·

