RECULL D’OFERTES SETMANAL:
del 18 al 22 de gener de 2021

OFICIS, INDÚSTRIA I ALTRES OPERARIS
OFERTA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT

OPERARARI/ÀRIA DE
MAGATZEM
(REF. 10.21.SOL)

Empresa situada a Solsona del sector de la construcció necessita
incorporar de manera estable al seu equip un/a OPERARI/ÀRIA DE
MAGATZEM per desenvolupar les següent tasques:
Recepció de materials de proveïdors
Ubicació dels materials al magatzem
Atenció als clients
Generació d’albarans i entrega de material

Requisits:
Carnet d’operador de carretons elevadors (imprescindible)
Preferiblement experiencia en el lloc de treball.
Capactiat d’organització, treball en equip i bon tracte amb els
clients
Residència propera a Solsona

En procés de
reclutament de
candidats.

SOLSONA

OPERARI/ÀRIA DE
PRODUCCIÓ
(ref. 06.21.CAR)
CARDONA

Empresa dedicada a la fabricació de productes per a
l’alimentació d’animals situada a Cardona selecciona
Operari/ària de producció per incorporar-se temporalment
amb possibilitats de continuïtat.
En dependència del Cap de Producció, portaràs a terme
tasques diferents, com ara les següents:
Recepció de la matèria primera.
Preparació del producte acabat per expedir i càrrega
de camions.
Realitzar els pesatges dels productes.
Realitzar el seguiment de tot el procés mitjançant el
sistema informàtica, actuant quan sigui necessari.

Condicions:
Incorporació immediate
Lloc de treball estable
Contracte temporal de 3 mesos + 6 mesos + indefinits
Jornada completa
Horari partit de dilluns a divendres (matí i tarda) i dissabte
alterns (un sí i un no)
Salari segons conveni col·lectiu aplicable.
Requisits:
Graduat en ESO (o equivalent)
Valorable experiència en entorn industrial
Valorable experiència en la conducció de carretó
elevador (el carnet no és imprescindible, ja que
l’empresa pot oferir la formació).
Valorable coneixements d’informàtica a nivell
d’usuari.
Polivalència, flexibilitat, amb capacitat d’adaptació al
canvi, i que t’agradi el treball en equip.
Residència propera a Cardona.
Condicions:
Incorporació immediata.
Període inicial de formació.

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

En procés de
reclutament de
candidats.

-

OPERARI/ÀRIA
DEPARTAMENT
MECÀNIC
(REF. 161.20.CAR.)
CARDONA

PEONS
(REF. 149.20.SOL.)

Altres tasques que t’assigni el Cap de producció.

AIRA ROBOTICS, S.L. selecciona Operari/a per al
departament mecànic per a la realització de muntatges,
reparacions, posades en marxa i altres.
Funcions:
Muntatge i reparació de components i sistemes mecànics.
Muntatge d’instal·lacions robotitzades i supervisió de les
mateixes.
Suport tècnic i assistència a casa del client en cas d’avaries.

Empresa del sector del metall de Solsona.
Cerca Peons per la fabricació i muntatge del producte en
cadena.

SOLSONA

OPERARI/ÀRIA LÍNIA
ESTAMPACIÓ
(REF: 131.20.SOL)
SOLSONA

Empresa industrial ubicada al Solsonès que es dedica a la fabricació
de productes pel sector de l’automoció, necessita incorporar
operari/aria de línia d’estampació.
Passatge i revisió dels rotllos de teixit.

-

Contracte inicialment temporal amb possibilitat de
continuïtat.
Jornada a temps complet, 40h setmanals de dilluns a
divendres.
Torn de TARDA (de 18 a 22h). Inicialment, mentre duri
la formació, el torn serà de matí de 6 a 14h.
Salari segons conveni col·lectiu aplicable.
Es valora la formació en cicles formatius o FP de mecànica.
Es valora experiència en pneumàtica, hidràulica i sistemes
automàtics.
Disponibilitat per a viatjar.
Carnet de conduir B.
Nivell d’anglès bàsic (no es necessari titulació).
Treball en equip.
Flexibilitat i gestió del canvi.
Iniciativa.
Preocupació per l’ordre i la qualitat.
Planificació i organització.
Condicions laborals:
Incorporació immediata.
Lloc de treball estable.
Jornada completa de dilluns a divendres.
Horari de 8.30 a 13.30 i de 15 a 18 h.
Salari a negociar amb el candidat/a.
Valorable experiència en entorn industrial
Persona responsable i puntual
Català i/o castellà
Condicions laborals:
Incorporació immediata
Contracte temporal per punta de feina
Jornada sencera (40h) de dilluns a divendres
Possibilitat de torn partit o seguit
Sou de 1.135 euros bruts x 12 pagues anuals
Titulació bàsica i similar (EGB o ESO)
Vehicle propi i residència propera al lloc de treball.
Coneixements informàtics a nivell d’usuari.
Condicions laborals:

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

En procés de
reclutament de
candidats

L’empresa no vol
rebre més
candidats.
En procés de
selecció

En procés de
selecció

-

PEÓ DE CONSTRUCCIÓ
(REF. 91.20.SOL)
SOLSONA

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

Subministrament i col·locació de rotllos de màquina.

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.

Incorporació immediata
Contracte inicialment temporal amb possibilitats de continuïtat si el
nivell d’activitat productiva es manté.
Jornada completa.
Torn de tarda.
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.

En procés de
reclutament de
candidats

En procés de
reclutament de
candidats

ATENCIÓ AL PUBLIC I ADMINISTRACIÓ
OFERTA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

DEPENDENT/A DE
COMERÇ
(REF. 05.21.SOL.)

Farmàcia situada a Solsona precisa incorporar al seu equip
DEPENDENT/A DE COMERÇ. En dependència del farmacèutic,
series responsable de dur a terme les següents tasques:
-Atenció al públic
-Dur a terme les activitats pròpies de la dispensació de
medicaments i parafarmàcia

Formació Professional de grau superior (FPII o CFGS)
imprescindible
Domini del català i castellà imprescindible
Experiència en l’atenció al públic, en un comerç
Domini de l’ofimàtica a nivell d’usuari
Capacitat d’adaptació a un equip amb experiència, bona presència
i disposició, amabilitat i bon tracte amb el públic
Residència propera a Solsona

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

ESTAT
OFERTA
En procés de
reclutament de
candidats

AUXILIAR
ADMINISTRATIU/VA
AMB ATENCIÓ AL
PÚBLIC
(REF. 156.20.SOL)
SOLSONA

ADJUNT/A GERENT DE
BOTIGA
(REF. 153.20.SOL)
SOLSONA

Empresa industrial de Solsona dedicada a la fabricació, reparació i
comercialització del seu producte necessita incorporar AUXILIAR
ADMINISTRATIU/VA AMB ATENCIÓ AL CLIENT.
La persona que ocupi aquest lloc de treball desenvoluparà
funcions administratives i de comptabilitat bàsica, i donarà suport
també en l’atenció al client a la botiga
Tasques
administratives:
realització
d’albarans,
facturació, gestió i control de bancs, comptabilitat bàsica
amb el suport de la gestoria.
Tasques d’atenció comercial: atenció als clients que
vinguin a la botiga i venda del producte; atenció
telefònica a clients i gestió dels encàrrecs; recollida
d’encàrrecs dels clients a la botiga i cobraments.

A Lidl Espanya som un gran equip, dinàmic i molt competitiu, que
busquem constantment la millora continua per aconseguir
diàriament la satisfacció dels nostres clients. Van entrar al mercat
espanyol l’any 1994 canviant l’experiència de la compra, oferint
productes de qualitat superior als preus més competitius.
Actualment busquem una persones per incorporar-se a la botiga
de Solsona.
Descripció del lloc de treball:
https://www.youtube.com/watch?v=FgG8lgc3_Ss&feature=emb_l
ogo
El 20% del temps el dedicaràs a: Suport al/la gerent en la gestió i
coordinació de la botiga (coordinació del torn, organització

Condicions laborals:
Lloc de treball estable
Contracte temporal i a l’any indefinit
Jornada completa (40 h setmanals) amb caps de setmana i festius
rotatius
Horari partit de dilluns a divendres (dissabtes, diumenges i festius
rotatius)
Salari segons conveni col·lectiu aplicable i segons vàlua del
candidat/a
Requisits:
Valorable formació i/o coneixements en l’àmbit administratiu i
comptable.
Valorable experiència en facturació.
Valorable experiència amb atenció als clients.
Persona polivalent, amb motivació pel tracte directe amb el client i
la gestió administrativa.
Català i castellà
Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari.
Condicions:
Lloc de treball estable
Formació a càrrec de l’empresa
Jornada completa de dilluns a divendres (40h)
Horari partit (matins de 9 a 13h i tardes amb flexibilitat a acordar)
Salari segons conveni col·lectiu aplicable i a pactar amb el
candidat.
Català i castellà.
Formació professional de Grau Mitjà
Disponibilitat horària per treballar per torns (horari rotatiu)
Es valorarà experiència prèvia en posició similar i en el sector de la
distribució.
Condicions laborals:
A nivell de companyia t’oferim incorporar-te a una organització
dinàmica, sòlida i en creixement, a més d’una formació pràctica
adaptada al teu lloc.
Lloc de treball estable.
Jornada completa.
Horari a torns rotatius

· 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.

d’horaris, distribució de tasques entre els membres de l’equip,
formació de l’equip, etc.)

Salari segons conveni col·lectiu aplicable i a acordar amb el
candidat/a.

La resta del temps, les teves funcions seran: Atenció al client,
control del flux monetari, abastament de les diferents mercaderies
necessàries a la botiga.

IDIOMES
OFERTA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT
OFERTA

PROFESSOR/A
ANGLÈS
(REF: 142.20.CAR)

Escola d’idiomes a Solsona i Cardona cerca professor/a d’anglès per
possibles substitucions de personal, sempre que la situació permeti
la realització de classes presencials.

Fluïdesa oral en anglès, nivell d’Advanced amb titulació o sense. En
cas de no disposar de títol, es durà a terme una prova de nivell.
Valorable experiència en docència.

En procés de
selecció

La persona haurà de 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.

Condicions laborals:
Contracte temporal.
Horari de tarda, i opcional als migdies i matins.
Salari a negociar amb el candidat/a i en funció de la jornada que
acabi realitzant.

CARDONA/
SOLSONA

FORMACIÓ SUPERIOR O UNIVERSITÀRIA
OFERTA
TÈCNIC/A
INFORMÀTIC/A
SÈNIOR
PROGRAMACIÓ .NET
(REF. 09.21.CAR)

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

VIDMAR GROUP, empresa ubicada a Cardona, amb més de 30 anys Requisits:
de trajectòria professional, líders en disseny i fabricació de -Enginyeria Tècnica – Tècnic de telecomunicacions /Electrònica
sistemes de pesatges i dosificació industrial, necessita incorporar industrial
per ampliació del seu equip 2 tècnics de programari per a - Experiència mínima de 2 anys.
desenvolupar aplicacions en .net.
- Experiència demostrable en programació .Net, WfW o Winforms.
Desenvolupament d’aplicacions en .Net (Winforms, WfW, - Experiència en dibuix en AutoCad.
ASP) per a entorns industrials.
- Programació de PLC i Scada.
Gestió i Administració de bases de dades en SQL Server.
- Experiència en comunicacions sèrie, TCP i webservices.
Dissent d’informes en Crystal Reports.
Disseny i configuración de xarxes industrials.
Valorables:
Programació de PLC.
-Configuració i administració de xarxes i servidors en entorn
· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

ESTAT
OFERTA
En procés de
reclutament de
candidats

-

Posada en marxa de les instal·lacions.
Gestió de projectes

Windows.
-Coneixement d’aplicacions per a mobilitat.
-Coneixements a nivell bàsic d’html, javasciot i ASP.
Habilitats:
-Facilitat de comunicació, empatia i capacitat organitzativa.
-Facilitat per treballar en equip.
-Capacitat per gestionar projectes.
-Capacitat d’aprenentatge.
Condicions:
Incorporació immediata
Incorporació a un equip jove amb bon ambient de treball
Formació continua a càrrec de l’empresa
Contracte indefinit
Jornada completa (8-14 i 15-17.30). Les vigílies de festius de tot
l’any i els divendres en els mesos d’estiu es fa jornada intensiva /814h).
Lloc de treball: Manresa/Cardona
Possibilitat de combinar teletreball amb treball presencial
Interessant remuneració segons experiència i aptituds.

TREBALLADOR/A
SOCIAL
(REF. 07.21.CAR)

La Residència Sant Jaume de Cardona precisa incorporar
TREBALLADOR/A SOCIAL per substituir una baixa de maternitat
amb possibilitat de continuïtat.

CARDONA

En dependència de la direcció del centre, les tasques que
desenvoluparies serien les següents:
Fer gestió de la calculadora de dependència de
prestacions econòmiques i serveis públics.
Fer obertura de procediments de segona instancia.
Elaborar els programes individuals d’atenció de persones
amb dependència (PIA).
Elaborar les revisions econòmiques (import de prestació i
copagament) a instancia de part i d’ofici.
Fer les modificacions PIA per candi de grau de
dependència de persones en recursos d’atenció
residencial i llarga estada.

Requisits:
- Grau en Treball Social (o titulació universitària equivalent).
- Es valorarà positivament formació complementària relacionada
amb el lloc de treball i amb el sector.
- Experiència mínima d’almenys 1 anys, a ser possible en l’àmbit de
la Gent Gran.
- Persona dinàmica, amb ganes de treballar en equip, amb
iniciativa, responsable, resolutiva.
Condicions:
- Incorporació immediata.
- Cobertura de baixa de maternitat mínim d’un any i mig i amb
possibilitat de contracte indefinit.
- Jornada laboral 100%
- Horari de dilluns a divendres.
- Salari segons el conveni col·lectiu aplicable.

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

En procés de
reclutament de
candidats

-

PROJECTISTA
MECÀNIC
(REF. 160.20.CAR.)
CARDONA

Gestionar les incidències de web de llista d’espera de
residencia i centre de dia.
Gestionar ingressos web de residencia i centre de dia
excepcionals i prioritaris.
Gestionar incidència PIA (rectificació, correcció, validació i
resolució).
Gestionar les ordres de pagament per trasllat de centres.
Donar atenció presencial a usuaris i famílies per
informació i orientació d’estat del seu expedient i gestió
d’incidències o dubtes de tramitació durant el preingrés i
ingrés en residencia o processos de revisions
econòmiques o recursos d’alçada.
Coordinar-se a través de correu i de manera presencial
amb el professional de treball social de residències de les
ciutats properes com Solsona o Manresa.
Realitzar les consultes necessàries a la Tresoreria i al
Padró.
AIRA ROBOTICS, S.L selecciona PROJECTISTA MECÀNIC per al
disseny mecànic d’aplicacions robòtiques a mida.
Funcions:
Desenvolupament de components i sistemes mecànics.
Dissenys al detall de conjunts mecànics i càlculs.
Proposta d’idees i solucions tècniques per nous projectes.
Planificació de projectes, seguiment i documentació tècnica.
Coordinació de la fabricació i muntatge, supervisió fins a la posada
en marxa i validació.

Preferentment formació en enginyeria mecànica o similar, NO
s’exclouran candidats/es amb formacions similars o que puguin
demostrar la suficient experiència en les tasques descrites.
Experiència en disseny mecànic 3D
Experiència en l’ús de Inventor o Solidworks.
Carnet de conduir B.
Bon nivell d’anglès, parlat i escrit.
Pensament analític.
Preocupació per l'ordre i la qualitat.
Comunicació.
Flexibilitat i gestió del canvi.
Treball en equip i cooperació.
Planificació i organització.

En procés de
reclutament de
candidats

Condicions laborals:
Incorporació immediata, possibilitats d’esperar fins a dos mesos.
Lloc de treball estable.
Jornada completa de dilluns a divendres
Horari de 8:30 a 13:30 i de 15 a 18 h.
Salari a negociar amb el candidat/a.

ADVOCAT/DA
MERCANTIL

Empresa de la zona dedicada a la fabricació i distribució de petit
electrodomèstic cerca ADOVAT/DA per la realització de contractes

Grau o llicenciatura en Dret.
Experiència prèvia 2-3 anys a un departament jurídic intern d’una

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

En procés de
reclutament de

(REF.157.20.SOL)
SOLSONA

en temes societaris, propietat industrial i contractació.

empresa o despatx d’advocats especialitzats en dret mercantil.
Imprescindible el domini de l’anglès, valorable el francès.
Residència propera al lloc de treball.

candidats

Condicions:
Lloc de treball estable
Incorporació immediata
Jornada completa de dilluns a divendres
Salari segons vàlua del candidat

OFERTES BORSA JOVE
En aquests moments no hi ha 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.
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 nosaltres.

· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook 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 de suport als territoris
amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris

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

