RECULL D’OFERTES SETMANALS:
DEL 21 AL 25 DE SETEMBRE
LLEURE EDUCATIU
OFERTA

DESCRIPCIÓ

DIRECTOR/A O
MONITOR/A DE
LLEURE
(REF: 116.20.SOL)

Associació sense ànim de lucre que impulsa diferents projectes
socials necessita incorporar DIRECTOR/A o MONITOR/A per casa de
colònies situada al Solsonès.

SOLSONA

Funcions
-Capacitat d’organització l’equip de monitors (Lloc Director lleure)
-Planificar, programar i executar les accions.
-Dinamitzar les activitats planificades adreçades a infants.
-Acompanyar als infants en els processos d’aprenentatge.
-Conèixer i aplicar protocols Procicat en activitats del lleure.
-Respectar processos i normes de l’entitat.
-Supervisar l’equip de monitors/es (Lloc Director lleure)

REQUISITS / CONDICIONS
Títol de director/a o monitor/a
Es valorarà experiència prèvia.
Permís de conduir
Català i castellà
Condicions laborals:
Contracte temporal o fix-discontinu
Jornada parcial (en funció d’atenció als grups)
Horari: intersetmanal i caps de setmana al tractar-se d’atenció a
infants en colònies.
Sou segons conveni col·lectiu aplicable

ESTAT
OFERTA
En procés de
reclutament de
candidats

TALLERISTES
OFERTA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT
OFERTA

TALLERISTA CANT
CORAL
(REF: 120.20.SOL)

JANbcs empresa que treballa al servei de les persones en el món de
l’educació, l’animació sociocultural, el lleure i l’acció social, dins
d’entitats culturals, socials, cíviques i de lleure.
Des de JANbcs estan buscant un/a professional / tallerista per a
dinamitzar una activitat de Cant Coral amb adults a Cardona. El cant
coral és una de les activitats més arrelades. És una oportunitat per
fomentar la cohesió social i la relació entre els membres del cor. Els
objectius principals son el foment de la cultura, l'aprenentatge de
noves cançons, la recuperació del repertori tradicional i la cohesió
com a grup.

Formació específica o experiència en un lloc similar de mínim de
tres mesos.
Bon nivell de català i castellà.
Condicions laborals:
Lloc de treball temporal, per obra i servei, segons demanda dels
equipaments.
Contracte temporal
Jornada (1 hores a la setmana)
Horari. Dimarts 15:15-16:15 a partir del 6/10.
Sou: 14.20 € bruts /hora per contracte o 18.67€ bruts/hora per
factura.

En procés de
reclutament de
candidats

CARDONA

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

TALLERISTA ESPORTIU
(REF: 121.20.SOL)
SOLSONA

JANbcs empresa que treballa al servei de les persones en el món de
l’educació, l’animació sociocultural, el lleure i l’acció social, dins
d’entitats culturals, socials, cíviques i de lleure.
Des de JANbcs estan buscant un/a professional / tallerista de
l’àmbit esportiu a Solsona que pugui realitzar:
-Activitat física per a tothom grup 1 i 2 (dimecres i divendres) –
Activitat presencial. Estiraments i extensió muscular, entrenament
de la respiració i reeducació postural del cos per a adults.
-Gimnàstica Hipopressiva (dilluns) – Activitat presencial. Per
enfortir el sòl pelvià i la musculatura abdominal i reduir el contorn
de la cintura i l'abdomen. Per a major de 18 anys.

Formació específica en activitats esportives o experiència en un lloc
similar de mínim de tres mesos.
Bon nivell de català i castellà.
Condicions laborals:
Lloc de treball temporal, per obra i servei, segons demanda dels
equipaments.
Contracte temporal
Jornada (3 hores a la setmana)
Horari. Dilluns, dimecres i divendres de 18:00-19:00 h a partir del
28/09.
Sou: 14.20 € bruts /hora per contracte o 18.67€ bruts/hora per
factura.

En procés de
reclutament de
candidats

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT
OFERTA

HOSTALERIA, RESTAURACIÓ I TURISME
OFERTA

DESCRIPCIÓ

CUINER/A O AJUDANT
DE CUINA
(REF: 118.20.CAR)

Restaurant de Cardona. Tasques:
-Elaborar el menú o la carta.
-Proveïment de matèries primeres destinades a cobrir les
exigències de l’oferta gastronòmica.
-Determinar la qualitat de les matèries primeres necessàries.
-Rebre les mercaderies i en comprova la qualitat i la quantitat.
-Emmagatzemar les matèries primeres rebudes i conservar-les
perfectament.
-Controlar el consum dels aliments i les begudes emprats per poder
determinar-ne els costos .
-Manipular, preparar i conservar tota mena d'aliments crus,
semielaborats i elaborats.
-Preparar i presentar els plats.
-Executar les tasques de neteja de les diferents àrees de la cuina
(plaques de cocció, fogons, forns, maquinària, electrodomèstics...).
-Netejar els estris i parament de cuina.
-Rentar, tallar i pelar fruites, verdures i hortalisses crues.
-Desembarassar i ordenar la cuina.
-Classificar i llençar les deixalles.

CARDONA

Es valorarà experiència en cuina.
Valorable formació en l’àmbit de cuina.
Carnet de manipulació d’aliments valorable.
Condicions:
Incorporació immediata
Lloc de treball estable
Jornada completa o 35 hores setmanals.
Horari: dijous de 17h a 23h / Divendres de 17 a 23h / Dissabtes i
diumenges de 11 a 16 hores i de 16h a 00.00h.
Sou segons conveni col·lectiu aplicable i segons vàlua del candidat.

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

En procés de
reclutament de
candidats

CUINER/A
(REF: 117.20.SOL)
SOLSONA

AJUDANT DE CUINA
(REF: 98.20.SOL)
SOLSONA

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

Associació sense ànim de lucre que impulsa diferents projectes
necessita incorporar CUINER/A per casa de colònies situada al
Solsonès.

Certificats Professionals amb titulació de cuina (valorable).
Es valorarà experiència en cuina.
Carnet de manipulació d’alimnets.
Valorable formació en l’àmbit de cuina.
Permís de conduir i vehicle propi.
Català i castellà.
Condicions laborals:
Contracte temporal o fix-discontinu
Jornada parcial (en funció d’atenció grups)
Horari intersetmanal i caps de setmana al tractar-se d’atenció a
infants en colònies.
Sou segons conveni col·lectiu aplicable.

En procés de
reclutament de
candidats

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 cambrera 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
-Cobrament del servei

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

En procés de
reclutament de
candidats

Funcions:
-Elaboració dels menús dels infants/adults que es serveixin
garantint, en tot moment, la correcta manipulació dels aliments.
-Revisar i fer comanda d' aquells ingredients alimentaris que hagin
de ser reposats o incorporats de nou a les llistes de comandes
habituals.
-Complimentar els registres establerts per l’Entitat pel compliment
de la correcta traçabilitat dels aliments.
-Vetllar pel bon estat de les instal·lacions de la cuina en general.
-Informar sempre de qualsevol incidència succeïda al/la director/a
del centre i en la seva absència a l' educador/a del torn.
-Conèixer i aplicar totes les normes de seguretat i higiene pròpies
del lloc de feina.

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

CAMBRERS/ES SALA
(REF. 101.20.CAR)
CARDONA

Hotel Restaurant situat a Cardona busca 2 cambrers/es per realitzar
les següents tasques:
-Realitzar el servei de sala
-Prendre notes, servei, inventaris i reposició de stocks de begudes,
entre d’altres.

Experiència en el lloc de treball
Disponibilitat horària
Condicions laborals:
Incorporació immediata
Contracte temporal amb possibilitats de continuïtat a llarg termini
Jornada completa
Salari segons conveni col·lectiu aplicable

En procés de
reclutament de
candidats

OFICIS, INDÚSTRIA I ALTRES OPERARIS
OFERTA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT

PEÒ METALL
(REF: 119.20.SOL)

Empresa del sector del metall de Solsona busca peó per a fabricació
i muntatge del producte en cadena.

Valorable experiència en entorn industrial.
Persona responsable i puntual.
Català i/o castellà.
Condicions laborals:
Incorporació immediata
Contracte temporal
Jornada sencera (40h) de dilluns a divendres en torn partit o seguit.
Sou de 1.135 euros bruts per 12 pagues anuals.
Titulació bàsica o similar (EGB o ESO)
Valorable experiència en el sector industrial.
Vehicle propi i residència propera al lloc de treball.
Conducció de carretó elèctric.
Condicions laborals:
Incorporació immediata.
Contracte inicialment temporal amb possibilitats de projecció i
estabilitat a l’empresa.
Formació a càrrec de l’empresa.
Jornada completa (torn central, matí i tarda).
Salari segons conveni col·lectiu aplicable i en funció de la vàlua del
candidat/a.
Mecànic amb coneixements d’electricitat de l’automòbil.
Preferiblement amb alguna experiència en el lloc de treball.
Carnet de conduir B i disponibilitat de vehicle.
Condicions:
Incorporació immediata.
Contracte temporal però amb possibilitats de continuar.
Lloc estable.
Jornada completa de dilluns a divendres.
Salari a negociar amb el candidat/a.

En procés de
reclutament de
candidats

SOLSONA

OPERARI/ÀRIA SALA
MESCLES
(REF. 113.20.SOL)
SOLSONÈS

ELECTROMECÀNIC/A
SEIENTS GAMMER
(108.20.CAR)
BAGES

Empresa industrial ubicada al Solsonès que es dedica a la fabricació
de productes pel sector d’automoció.
Tasques:
-Recepció de matèria primera (fibra) mitjançant carretons elèctrics,
preparació de la barreja de fibra per a subministrament a maduixa
o acumulador.
-Seqüencia d’operacions: obertura de les bales, col·locació en capes
sobre telera, obertura de les fibres, ensimat, barreja de les fibres i
transport mitjançant conductes pneumàtics fins a l’alimentació a les
línies de fabricació.

Empresa ubicada a 19km de Cardona busca persona per
desenvolupar tasques mecàniques i elèctriques.

· 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

RECOLECTOR OLIVES
(REF. 104.20.CAR)

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

CARDONA
PEÓ DE LA
CONSTRUCCIÓ
(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 carreteres, realitzant les
tasques de peó de construcció.

SOLSONA

PEÓ DE CONSTRUCCIÓ
(REF. 91.20.SOL)
SOLSONA

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

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

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.

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.
Imprescindible:
-Experiència com a 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 de dilluns a divendres (8-13h i 14-18h)
Imprescindible:
-Experiència coma oficial de 1º o 2º.
-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.
Imprescindible:
-Experiència coma oficial de 1º o 2º.
-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.

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

En procés de
selecció

En procés de
reclutament de
candidats

En procés de
reclutament de
candidats

En procés de
reclutament de
candidats

NETEJA I CURES
OFERTA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT
OFERTA

CUIDADOR/A A
DOMICILI
(REF. 115.20.CAR)

Es busca una persona per ajudar a una persona gran resident a
Cardona. Tasques: ajudar a fer el dinar i recollir i netejar la cuina
diàriament, així com ajudar en altres tipus de tasques com planxar,
acompanyar a la compra, neteja de la llar, etc.

Entendre i parlar català o castellà.
Valorable experiència en tasques domèstiques i en la cura de
persones grans.
Condicions:
Jornada parcial: dos hores al dia (entre les 12-15h)
Salari a convenir entre les parts.
Valorable experiència en lloc de treball similar.
Imprescindible tenir carnet de conduir B.
Lloc de treball estable.
Jornada parcial de 24 hores setmanals prestades dilluns, dimarts i
divendres. Horari de 6 a 14h.
Salari segons conveni col·l3ctiu aplicable.

En procés de
reclutament de
candidats

CARDONA
PERSONAL DE NETEJA
(REF.103.20.CAR)

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

CARDONA

En procés de
selecció

FORMACIÓ SUPERIOR O UNIVERSITÀRIA
OFERTA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT
OFERTA

TERAPEUTA
OCUPACIONAL
(REF. 114.20.CAR)

A la Residència Sant Jaume de Cardona busquen terapeuta
ocupacional per desenvolupar les tasques següents:
-Avaluació i intervenció de les capacitats i habilitats necessàries
per la realització de les activitats bàsiques i instrumentals de la
vida quotidiana.
-ABVD: Higiene personal de la persona usaria, alimentació, vestit,
etc.
-Elaborar el Pla Individualitzat d’Atenció dels usuaris amb
col·laboració amb el Psicòleg i la Educadora Social.
-Realitzar les activitats que li corresponguin determinades PIA, que
tendeixin a potenciar o substituir les funcions físiques o psíquiques
que estiguin disminuïdes o s’hagin perdut.
-Planificació d’activitats en l’interior/exterior del centre.
-Creació de tallers i activitats.
-Elaborar i executar el programa d’oci i temps lliure.

Grau en Teràpia Ocupacional (o equivalent).
Es valorarà positivament formació complementària relacionada
amb el lloc de treball i amb el sector.
Es valorarà disposar també de la titulació de Grau en Educació
Social.
Experiència mínima d’almenys 1 any, a ser possible en l’àmbit de la
Gent Gran.
Persona dinàmica, amb ganes de treball en equip, amb iniciativa,
responsable i resolutiva.
Condicions:
Incorporació immediata.
Lloc de treball estable. Contracte indefinit.
Jornada parcial (50%) amb possibilitat d’ampliació.
Horari de dilluns a divendres i dissabtes alterns.
Salari segons el conveni col·lectiu aplicable.

En procés de
reclutament de
candidats

CARDONA

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

AUDITOR/A INTERN
(REF. 112.20.SOL)
SOLSONA

TERAPEUTA
OCUPACIONAL
(REF. 89.20.SOL.)
SOLSONA

Empresa de la zona dedicada a la fabricació i distribució de petits
electrodomèstics.
Les funcions bàsiques del lloc de treball seran:
-Planificació, organització i realització de les auditories internes.
-Revisió mensual dels reports financers de les filials estrangeres.
-Suport en l’elaboració de pressupostos anuals de les filials
estrangeres.
-Preparació de l’informe financer mensual pel consell
d’administració.
-Realització d’altres auditories internes de diferents procediments.
-Donar suport a la resta de departaments respecte tota la
informació de les filials.
-Participació en projectes addicionals com dues diligencies,
obertura de noves empreses...
-Seguiment de les auditories externes de les filials estrangeres.
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.

Grau en ADE o similar.
Mínim 2-3 anys d’experiència en auditoria.
Domini de l’anglès, valorable un segon idioma.
Disponibilitat per viatjar un 30% del temps.
Residència propera al lloc de treball.
Condicions:
Lloc de treball estable.
Incorporació immediata.
Jornada completa de dilluns a divendres.
Salari segons vàlua del candidat/a.

En procés de
reclutament de
candidats

Grau en Teràpia Ocupacional.
Valorable experiència en l’àmbit de la gent gran.

En procés de
reclutament de
candidats

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 ·

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

2 PLACES D’OFICIAL
DE BRIGADA I
CONSTITUCIÓ DE
BORSA

L’Ajuntament de Solsona obra la convocatoria per cobrir dues
places d’oficial de brigada, personal laboral fix a jornada completa i
la constitució d’una bora de treball.

AJUNTAMENT DE
SOLSONA

REQUISITS / CONDICIONS
Consultar les bases:
http://cido.diba.cat/oposicions/6881293/2-places-doficial-debrigada-ajuntament-de-solsona
https://www.ajsolsona.cat/ajuntament/ofertesd2019ocupacio/convocatoria-c03-2020-dues-places-doficial-debrigada-i-constitucio-duna-borsa-de-treball

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

ESTAT
OFERTA
Data termini:
09/10/2020

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 ·

