RECULL D’OFERTES SETMANAL:
del 31 de maig al 4 de juny del 2021
ATENICÓ AL PÚBLIC, ADMINISTRACIÓ I COMERÇ
OFERTA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT
OFERTA

PERSONAL
SUPERMERCAT
(REF. 71.21.CAR)

Supermercat de Cardona precisa incorporar de manera urgent
una persona per CAIXA-REPOSICIÓ
per desenvolupar les
següents tasques:
Gestió de la caixa (cobrament a clients, recompte i
tancament...)
Reposició de productes, fruiteria...
Atenció i assessorament a clients
Altres relacionades amb el lloc de treball que et siguin
encomanades pel responsable

REQUISITS:
Es valorarà experiència en supermercat, botiga,
atenció al públic...
Es valorarà molt que siguis una persona amable,
amb do de gens, amb orientació al client, capacitat
d’aprenentatge i treball en equip, polivalència
Disponibilitat per treballar alguns diumenges
(rotatius)
CONDICIONS:
Incorporació immediata
Formació a càrrec de l’empresa (també possibilitat
de formar-se en carnisseria)
Contracte temporal, amb possibilitats de continuïtat
(estable)
Jornada de 35-40 hores setmanals de dilluns a
dissabte. Es treballa algun diumenge (rotatiu). La
setmana que es treballa en diumenge, es
compensa amb un dia de festa entre setmana.
Horari a concretar amb el candidat/a
Salari segons el conveni col·lectiu aplicable

En procés de
reclutament de
candidats

Supermercats Condis de Solsona precisa incorporar
CARNISSER/A al seu equip per desenvolupar les següents
tasques:
Control de la recepció de matèries primeres,
comprovació dels albarans
Operacions de tall i manipulació de productes carnis,
desossar, filetejar, separar costelles, etc...amb l’ús del
ganivet o amb maquinària (serra)
Elaboració de preparats carnis (hamburgueses...)

REQUISITS:
Es valorarà que tinguis alguna experiència en el lloc
de treball o en cuina
Es valorarà que tinguis habilitat en l’ús del ganivet
i/o per cuinar
Persona responsable, amable, amb capacitat
d’aprenentatge, treball en equip i amb orientació al
client

En procés de
reclutament de
canidats/es.

CARDONA

CARNISSER/A
(REF. 70.21.SOL)
SOLSONA

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

-

ADMINISTRATIU/VA
(REF. 67.21.SOL)
SOLSONA

PERSONAL ÀREA DE
BASSELLA
(REF. 66.21.SOL)
SOLSONA

Envasat de productes carnis (safates)
Manteniment de l’espai de treball net
Procés de venda, atenció al client, assessorament en
productes, etc.

Clínica dental arrelada al Solsonès necessita incorporar
administratiu/va per realitzar les següents funcions:
-

Atenció al pacient
Control de l’agenda
Altres tasques administratives

L’Àrea de Bassella cerca personal per incorporar de manera
estable durant tot l’any:
EXPENEDOR/A – CAIXA A LA BENZINERA REPSOL BASSELLA
Tasques: sortir a reposar a la pista, cobrar a caixa, col·locació de
productes a la botiga, servei de bar.

CONDICIONS:
Incorporació immediata
Contracte temporal, amb possibilitats de continuïtat
(estable)
Jornada de 40 hores setmanals de dilluns a
dissabte. Diumenge i un dia entre setmana festius.
Horari partit (matí i tarda) a concretar amb el
candidat/a
Salari segons el conveni col·lectiu aplicable
Requisits:
Valorable experiència en lloc de treball similar
Habilitats multitasca
Honestedat
Capacitat de comunicar-se de manera franca i
assertiva
Plaer pel treball en equip
Condicions:
Lloc de treball estable, amb bon ambient de treball
Jornada parcial, 25 hores setmanals
De dilluns a divendres, horari de tarda
Salari segons conveni, amb possibilitats
d’increments segons la progressió professional del
candidat/a
Condicions:
40h/setmanals
5 dies/setmana de treball i 2 de festa (entre
setmana)
Incorporació immediata
Torn de matí i tarda rotatiu per setmanes
Salari de 1.100 euros nets al mes.

En procés de
reclutament de
candidats/es

Requisits:
Imprescindible experiència en els sector bancaria,
mínim 2 anys
Formació mínima de Cicle Formatiu de Grau
Superior o Grau Universitari

En procés de
reclutament de
candidats/es.

En procés de
reclutament de
candidats/es

BAR/CAIXA
PANS
AND
COMPANY
BASSELLA
Tasques: preparació d’entrepans, pastes, cobrament a caixa,
control de sala.

TÈCNIC/A
COMERCIAL PER
ENTITAT BANÀRIA
(REF 44.21.SOL)

Entitat bancària selecciona 2 TÈCNICS/QUES COMERCIALS per
obertura d’una nova oficina a la comarca del Bages per
desenvolupar les funcions de gestió de la cartera de clients de
l’entitat:
Identificar necessitats

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

CARDONA

-

Assessorar
Comercialitzar productes
Seguiments
Elaborar informes

Coneixements amplis en productes bancaris i
assegurances
Valorable coneixements de programes informàtics
del sector bancari
Domini de Microsoft Office
Carnet B i vehicle propi
Persona amb orientació al client, planificació i
organització, habilitats comercials i do de gents.
Preferentment amb residència a la comarca del
Bages.
Condicions:
Incorporació immediata
Contracte temporal, amb possibilitat de continuïtat
(lloc de treball estable9
Jornada completa de dilluns a divendres, de 8 a
15h.
Salari segons conveni col·lectiu aplicable i segons
vàlua del candidat/a.
-

HOSTELERIA I RESTAURACIÓ
OFERTA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT
OFERTA

CAMBRER/A
(REF. 64.21.SOL)

Bar restaurant situat a ODÈN precisa incorporar CAMBRER/a
durant els mesos de JULIOL i AGOST.
Les tasques a desenvolupar seran les següents:
Servei de barra, sala i Terrassa
Preparar el Servei de taula
Revisar que el material del Servei estigui en estat òptim i
preparat abans i després de cada servei.
Rebre els clients i acompanyar-los a acomodar-se
Atendre les peticions dels clients prenent nota de la
comanda i tramitant-la a la cuina
Assessorar els clients i els informa sobre la carta, i
resoldre els possibles dubtes que puguin tenir.
Proporcionar el servei, tot distribuint les begudes i els
aliments sol·licitats pels clients
Cobrament als clients

Requisits:
Es valorarà que tinguis alguna experiència en el lloc
de treball
Carnet B
Disponibilitat per treballar durant el mes de juliol i
agost
Persona amb iniciativa, capacitat d’aprenentatge i
amb orientació al client
Condicions:
Contracte temporal, durant els mesos de juliol i
agost
Jornada de 32 hores setmanals distribuïdes de
dimarts a diumenge.
Torn intensiu
Salar aproximat de 800-900 euros bruts mensuals

En procés de
reclutament de
candidats.

SOLSONA

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

CAMBRER/A
(REF. 63.21.SOL)
SOLSONA

CAMBRER/A
(REF. 61.21.CAR)
CARDONA

CAMBRERS/ES
(REF. 52.21.SOL)
SOLSONA

Hotel Restaurant situat a Solsona precisa incorporar
CAMBRER/A per realitzar el servei de sala i desenvolupar les
següents tasques:
Preparació de tot el servei de taula
S'ocupa que el material del servei estigui en estat òptim i
preparat abans i després de cada servei
Rep els clients i els ajuda a acomodar-se en cas que
sigui necessari
Atendre les peticions dels clients prenent nota de la
comanda i tramitant-la a la cuina
Assessora els clients i els informa sobre la carta, i resol
els possibles dubtes que puguin tenir
S'encarrega de proporcionar el servei, tot distribuint les
begudes i els aliments sol·licitats pels clients
Restaurant de Cardona precisa incorporar CAMBRER/A per
desenvolupar les següents tasques:
Servei de Sala
Preparació de tot el Servei de taula
S’ocupa que el material del Servei estigui en estat òptim i
preparat abans i després de cada Servei
Rep els clients i els ajuda a acomodar-se en cas que
sigui necessari
Atendre les peticions dels clients prenent nota de la
comanda i tramitar-la a la cuina
Assessorar els clients i els informa sobre la carta, i resol
els possibles dubtes que puguin tenir
S’encarrega de proporcionar el servei, tot distribuint les
begudes i els aliments sol·licitats pels clients.
Cobrament a clients.

Bar Cafeteria de Solsona precisa incorporar al seu equip 2
CAMBRERS/ES per desenvolupar les següents tasques:
Tasques de cafeteria.
Tasques de cuina: fer entrepans calents i freds, berenars,
taller embotit, fornejar.
Manteniment i ordre del local, neteja a l’acabar la
jornada.
Reposició de productes.
Control d’estocs.

Requisits:
Es valorarà que tinguis experiència en el lloc de
treball
Domini del català i castellà
Bona presencia
Persona amb iniciativa, treball en equip i orientació
al client
Condicions:
Incorporació immediata
Contracte temporal, posteriorment indefinit (lloc
estable)
Jornada de 40 hores setmanals prestades de 8:00 a
16:00.
Salari segons conveni col·lectiu aplicable i segons
experiència aportada.
Requisits:
Es valorarà que tinguis alguna experiència en el lloc
de treball
Disponibilitat per treballar festius i caps de setmana
Domini del català i castellà
Anglès parlat i escrit
Persona amb iniciativa, capacitat d’aprenentatge i
amb orientació al client
Bona presencia i amabilitat
Condicions:
Contracte temporal, posteriorment indefinit (lloc
estable)
Jornada de 26 hores setmanals, de dimarts a
diumenge
Horari a concretar
Salari segons conveni col·lectiu aplicable i segons
experiència
Requisits:
Es valorarà experiència en lloc de treball similar.
Disponibilitat per treballar caps de setmana.
Persona responsable, puntual, bona presencia, bon
tracte amb la gent, neta i dinàmica.
Català i castellà imprescindible, es valorarà l’anglès.
Condicions:
CAMBRER/A:
Incorporació immediata

· 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/es

En procés de
reclutament de
candidats/es.

Contracte temporal, amb possibilitats de continuïtat
(lloc de treball estable)
Jornada parcial de 30 hores setmanals
Horari de dimarts a divendres de tarda i caps de
setmana de matí.
Salari segons conveni.
CAMBRER/A DE SUPORT.
Incorporació immediata.
Contracte temporada d’estiu.
Jornada parcial 20 hores
setmanals
Horari de dimarts a divendres matí
i
tarda i caps de setmana matí.
Salari segons conveni col·lectiu aplicable.
Requisits:
Experiència
Domini dels processos d’elaboració, ordre de cuina i
càmeres, previsió de compres.
Persona responsable, dinàmica, proactiva
Condicions:
Incorporació immediata
Contracte temporal, amb possibilitat de continuïtat
Jornada completa
Torn partit els caps de setmana, amb descans d’un
dia i mig a la setmana
Salari segons conveni i segon vàlua del candidat/a
Requisits:
Experiència en les tasques descrites.
Bona predisposició per la feina i per aprendre.
Valorable formació relacionada amb el lloc de
treball.
Valorable experiència i coneixements a nivell de
vins.
Permís de conduir i cotxe o possibilitat d’arribar al
lloc de treball
Valorable idiomes (anglès i francès).
Persona amb bona imatge i tracte amb els clients,
iniciativa i treball en equip, flexibilitat i adaptació al
canvi.
Condicions:
Jornada completa (horari partit)
-

AJUDANT DE CUINA
(RE. 50.21.SOL)
OLIANA

CAMBRER/A DE
SALA
(REF. 49.21.SOL)
SOLSONA

Cal Respir, bar-restaurant del càmping d’Oliana, selecciona
AJUDANT DE CUINA per desenvolupar les següents funcions:
Realitzar elaboracions de fondos de plats
Rentar, tallar i pelar fruites, verdures i hortalisses crues
Elaboració d’alguns plats poc complexos, com
l’elaboració de guarnicions i complements de menús.
Ordenar la cuina i les càmeres.
Fer la previsió de compres.
Neteja de les diferents àrees de la cuina (plaques de
cocció, fogons, forns, maquinària, electrodomèstics…)
Neteja dels estris i el parament de cuina.
Classificar i llençar les deixalles.
Hotel de luxe situat al Solsonès precisa incorporar pel seu
restaurant CAMBRER/A DE SALA AMB EXPERIÈNCIA per
desenvolupar les següents funcions:
Preparar les taules, organitzar-les, de la correcte
disposició de les cadires i de la preparació de tot el
Servei de taula.
Ocupar-te de la vaixella, la cristalleria, la coberteria i la
roba de taula estiguin es estat òptim i preparades abans
i després de cada servei.
Rebre els clients i ajudar a acomodar-se en cas que sigui
necessari.
Atendre les peticions dels clients prenent nota de la
comanda i tramitant-la al Servei de bar o a la cuina de
l’establiment.
Assessorar els clients i informar sobre la carta, i resoldre

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

En procés de
reclutament de
candidats/es.

En procés de
reclutament de
candidats/es.

CAMBRER/A
(REF. 48.21.SOL.BJ)
SOLSONA

CAMBRERS/ES I
CUINERS/ES
(REF. 31.21.CAR)
CARDONA

els possibles dubtes que puguin tenir quan a l’oferta de
l’establiment.
Proporcionar el Servei, tot distribuint les begudes i els
aliments sol·licitats pels clients.
Cobrar les consumicions i de lliurar el canvi i el rebut
corresponent.
A vegades, controlar les existències del magatzem i
tramitar les comandes corresponents en cas d’esgotarse algun producte.
Servei de begudes a la Terrassa de l’establiment quan
sigui necessari.
Bar Restaurant situat a Solsona cerca CAMBRERS/ES per
desenvolupar les següents funcions:
Servei de bar, sala i Terrassa
Preparació de tot el servei de taula
S’ocupa que el material del Servei estigui en estat òptim i
preparat abans i després de cada Servei.
Rep els clients i els ajuda a acomodar-se en cas que
sigui necessari.
Atendre les peticions dels clients prenent nota de la
comanda i tramitant-la a la cuina.
Assessora els clients i els informa sobre la carta, i resol
els possibles dubtes que pugi tenir.
S’encarrega de proporcionar el Servei, tot distribuint les
begudes i els aliments sol·licitats pels clients.

El Parador de Cardona busca personal per diferents llocs de
treball:
Cambrer/a de menjador / bar
Cambrer/a de pisos/neteja
Cuiner/a

-

Contracte inicial temporal, després indefinit
Sou segons conveni i a valorar al cap d’un temps a
l’empresa i segons vàlua personal
Incorporació immediata.

Requisits:
Es valorarà experiència prèvia coma cambrer/a.
Domini del català i castellà.
Persona amb iniciativa, orientació al client,
preocupació per l’ordre i la qualitat, treball en equip i
cooperació, flexibilitat i gestió del canvi.
Condicions:
Possibilitat de realització de diverses jornades
(completa, parcial, caps de setmana…) segons la
disponibilitat del candidat/a.
Salari segons conveni i negociable amb el
candidat/a.

En procés de
reclutament de
candidats/es.

Requisits:
És imprescindible aportar alguna experiència en el
lloc de treball
Condicions:
La previsió de la incorporació és el mes
d’Abril/Maig
La durada de la contractació anirà segons
l’ocupació i la situació de la pandèmia i restriccions.

En procés de
reclutament de
candidats/es.

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

SERVEIS DE NETEJA
OFERTA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT
OFERTA

PERSONAL
NETEJA/RECOLLIDA
VIÀRIA
(REF. 72.21.SOL)

Empresa de referència internacional present en el sector
mediambiental,
de
l’aigua
i
el
desenvolupament
d’infraestructures, que presta els seus serveis a Solsona
necessita incorporar una persona per fer la NETEJA I/O
RECOLLIDA VIÀRIA per substitució de personal (baixa per
incapacitat temporal de llarga durada).

Requisits:
Estudis bàsics reglats
Es valorarà experiència en lloc de treball similar
Imprescindible residència propera a Solsona
Disponibilitat de vehicle propi i carnet B
Persona responsable, amb autonomia, flexible,
qualitat en el treball
Condicions:
Incorporació immediata
Contracte temporal de substitució (baixa per
incapacitat temporal de llarga durada)
Jornada completa de dilluns a dissabte
Horari intensiu de 6 a 12.40h
Salari 1.100 euros bruts mensuals aproximadament

En procés de
reclutament de
candidats/es.

Empresa de Solsona de prestació de serveis de neteja de locals i
instal·lacions cerca PERSONAL DE NETEJA per realitzar tasques
de neteja en diverses instal·lacions durant la jornada laboral
(oficines, escales de veïns, domicilis, fàbriques, etc) per la zona
Solsona i rodalies.

Requisits:
Estudis mínims obligatoris
Experiència en el lloc de treball mínim de 3 mesos
Disponibilitat horària
Disponibilitat per desplaçar-se durant la jornada
laboral
Disposar de carnet de conduir B
Domini del català i castellà (parlat i escrit)
Coneixements dels diferents tipus de producte de
neteja i el seu ús
Preocupació per l’ordre i la qualitat
Flexibilitat per adaptar-te a treballar en diferents
entorns i persones
Condicions:
Incorporació immediata
Contracte temporal de 3 mesos inicialment, amb
possibilitat de pròrroga
Jornada parcial (de 3 a 4 hores al dia)
Horari segons els serveis (a concretar a l’entrevista)
Salari segons el conveni col·lectiu (a concretar a
l’entrevista)

En procés de
reclutament de
candidats/es.

SOLSONA

PERSONAL DE
NETEJA
(REF. 65.21.SOL)
SOLSONA

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

NETEJADOR/A
HOTEL
(REF. 58.21.SOL)
SOLSONA

PERSONAL DE
NETEJA I CURA A
DOMICILI
(REF 57.21.SOL)
SOLSONA

Hotel de luxe situat al Solsonès precisa incorporar una persona
coma NETEJADOR/A per realitzar la neteja dels diferents espais
de l’hotel:
-

Habitacions
Recepció
Menjador
Espais comuns, etc

Empresa de serveis cerca personal per neteja i per cura de
persones grans a domicili.
Les tasques que desenvoluparàs seran les següents:
-

Servei de neteja a empreses i domicilis particulars.
Atenció a persones grans al domicili, donant suport en
les tasques del seu dia a dia.

Requisits:
Es valorarà que tinguis alguna experiència en el
sector.
Bona predisposició per la feina.
Imprescindible CARNET B o possibilitats d’arribar al
lloc de treball pel teu compte.
Iniciativa, capacitat pel treball en equip i
preocupació per l’ordre i la qualitat.
Condicions:
Incorporació immediata
Contracte temporal, posteriorment indefinit
Jornada completa, 40h setmanals. Torn de matí.
Salaris segons el conveni col·lectiu aplicable i
segon vàlua personal, amb possibilitats de
promoció.
Requisits:
Es valorarà que tinguis alguna experiència en
tasques de neteja i/o en la cura de persones grans
Valorable formació en la cura de persones en
situació de dependència
Imprescindible CARNET B
Condicions:
Incorporació immediata
Contracte temporal, posteriorment indefinit (lloc
estable)
Jornada de 20 hores setmanals prestades de
dilluns a divendres, amb possibilitat d’ampliació
Horari adaptable segons disponibilitat dels
candidats/es
- Salari segons el conveni col·lectiu aplicable
(aproximadament 600 euros bruts mensuals)

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

En procés de
reclutament de
candidats/es.

En procés de
reclutament de
candidats/es.

OFICIS, INDÚSTRIA I ALTRES OPERARIS
OFERTA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT

MUNTADORS/ES
PREFABRICATS
(REF. 69.21.SOL)

Empresa dedicada a Prefabricats de Formigó cerca 2
MUNTADORS/ES DE PREFABRICATS per treballar a Solsona
per realitzar les tasques següents:
Muntatge de prefabricats de formigó

Requisits:
Disponibilitat per viatjar ocasionalment
Valorable habilitat en el sector construcció
Imprescindible carnet B1
Responsabilitat, capacitat d’organització i polivalència
Condicions:
Contracte temporal de 6 mesos, amb possibilitats de
continuar
Lloc de treball estable
Incorporació immediata
Jornada completa de dilluns a divendres
Horari irregular
- Salari segons vàlua candidat/a

En procés de
reclutament de
candidats/es.

Empresa de Solsona cerca una persona per col·laborar a la
vinya a hores, ideal per a persones que ho puguin
compatibilitzar amb altres feines, per realitzar tasques
bàsiques manuals de manteniment de la vinya i dels camps.

Requisits:
Disponibilitat a hores
Compromís amb l’acord que es pacti
Condicions:
Lloc de treball a hores
Relació laboral segons la situació del candidat/a
(contracte de treball, autònom…)
Dies esporàdics i hores a concretar
Salari a convenir amb el candidat/a
Requisits:
Es valorarà que tinguis alguna experiència en el sector
Bona predisposició per la feina
Disponibilitat per treballar en cap de setmana
Imprescindible CARNET B
Iniciativa, capacitat d’aprenentatge, treball en equip,
preocupació per l’ordre i la qualitat.
Condicions:
Formació a càrrec de l’empresa.
Incorporació immediata.
Contracte indefinit (lloc estable)
Jornada completa, 40h setmanals.
Es treballen caps de setmana alterns (un sí, un no)
Torn seguit, aproximadament de 7 a 16h, amb descans

En procés de
reclutament de
candidat/es.

SOLSONA

TREBALLLADOR/A
VINYA
(REF. 62.21.SOL)
SOLSONA

OPERARI/ÀRIA DE
GRANJA
(REF. 59.21.SOL)
SOLSONA

Granja de truges mare situada a Pinós cerca OPERARIS/ÀRIES
DE GRANJA per a la realització de diverses tasques per al
manteniment i cura dels animals i les instal·lacions de la
granja:
-

Alimentació
Inseminació
Administració de medicaments
Neteja dels animals i la instal·lació

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

En procés de
reclutament de
candidats/es.

-

OPERARI/ÀRIA DE
MAGATZEM
(REF. 54.21.SOL)
SOLSONA

Empresa comercial ubicada a Solsona necessita incorporar a 2
persones com a OPERARI/ÀRIA DE MAGATZEM (1 persona en
torn1, de dilluns a divendres, i una altre persona en torn 2, cap
de setmana) per desenvolupar les següents funcions:
-

OPERARI/ÀRIA
AUXILIAR
PRODUCCIÓ AMB
CERTIFICAT DE
DISCAPACITAT
(REF. 45.21.SOL)
SOLSONA

OPERARI/ÀRIA
QUALITAT
(INSPECTOR/A)
(REF. 42.21.SOL)
SOLSONA

Recepció del material i ubicació al magatzem
Preparació de comandes.
Control d’estoc.

Empresa del Solsonès precisa incorporar OPERARI/ÀRIA
AUXILIAR DE SUPORT A PRODUCIÓ per a la secció de cardat i
punxonat amb certificat de discapacitat de com a mínim el
33% desenvolupament les següents funcions (a adaptar
segons el/la candidata):
-

Canvi d’agulles de les màquines
Gestió del material de rebuig
Altres tasques de suport a l’equip d’operari/àries de la
secció

GRUPO ALVIC som una empresa líder dedicada al disseny i
fabricació de mobles i components de fusta, amb més de 50
anys d’experiència en procés d’expansió nacional i
internacional. Seleccionem INSPECTOR/A DE QUALITAT per
incorporar-se a la planta de Solsona.
La seva missió serà la de controlar la qualitat final de la línia

per dinar
Salari segons experiència del candidat/a (a partir de
1.400€ euros nets mensuals).

Requisits:
Major d’edat.
Es valorarà experiència prèvia coma operari/ària de
magatzem o de fàbrica.
Valorable disposar del carnet d’operador/a de carretó
elevador.
Persona amb iniciativa, positiva, amb capacitat de
treball en equip.
Condicions:
Incorporació immediata
Contracte temporal amb possibilitat d’indefinit.
Jornada a convenis, segons els dos torns establerts.
Salari segons el conveni col·lectiu aplicable.
Requisits:
Graduat en ESO
Valorable experiències en entorn de producció
industrial
Persona amb iniciativa, orientació a l’assoliment,
preocupació per l’ordre i la qualitat, flexibilitat, treball
en equip.
Residència pròxima a Solsona.
Condicions:
Incorporació immediata
Contracte temporal amb possibilitats de continuïtat
(lloc de treball estable)
Jornada completa de dilluns a divendres
Horari: torn seguit (per definir)
Salari segons conveni col·lectiu aplicable
Requisits:
Estudis mínims: Graduat en ESO
Es valoraran cursos de qualitat i medi ambient
Coneixements d'ofimàtica i informàtica mitjans: Word,
Excel, correu electrònic, gestió d'imatges
Interpretació de plànols i altres especificacions
tècniques
Es valorarà experiència en l'àrea de qualitat, i en

· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·
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d'embalatge i control volant de fabricació en torn de nit o torn
de tarda. Funcions:
Inspecció de productes i materials.
Inspeccions de matèries primeres i altres
productes de compra
Control volant dels processos de fabricació
Control final del producte acabat en temps real
sobre la línia d'embalatge
Registre dels controls realitzats
Realitzar Informes de no conformitat interns i
externs d'acord amb els processos interns i
formats utilitzats en Grup Alvic
Realització de tasques relacionades amb qualitat i
medi ambient.

OPERARI/ÀRIA DE
FÀBRICA
(REF. 37.21.SOL)
SOLSONA

Grup Alvic, empresa líder en el sector de la fabricació de
mobles i components de fusta, selecciona a la seva planta
industrial de Solsona OPERARI/ÀRIA DE FABRICA per realitzar
les tasques pròpies de fabricació, de diversa indole, 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
Supervisar i controlar el funcionament correcte de
la maquinària assignada de CNC.
Controlar l’aprovisionament de la maquinària sota
la seva responsabilitat.
Detectar deficiència en la qualitat de productes.

treballar per al sector del moble (fusteria, muntador de
mobles, ...)
Has de ser una persona que sàpiga treballar en equip,
detallista, metòdica i amb capacitat d'anàlisi, decidida
que sàpigues assumir les preses de decisions
Has de saber valorar i prendre decisions objectives i
racionals
Has de tenir paciència a l’hora de formar en matèria de
qualitat als nous operaris
Condicions:
Incorporació immediata
Lloc de treball estable en empresa consolidada i en
expansió
Contracte a través d’empresa
Jornada completa de 40 hores setmanals
Horari de dilluns a divendres, en torn intensiu de
TARDA o NIT
Salari segons conveni aplicable i negociable segons la
vàlua i experiència del candidat/a (superior a 20.000
euros bruts anuals)
Requisits:
Formació mínima de Graduat en ESO. Valorable
formació professional, Mòdul de fusteria o similar, o
batxillerat.
Valorable experiència en conducció de màquines CNC.
Es valoren els coneixements en: Maquinària, Peces,
Mobles, Mobiliari, Manteniment, Fusta.
Valorable coneixements d’Ofimàtica.
Organització, pro activitat, capacitat de gestió,
responsabilitat.
Residència propera al lloc de treball.
Condicions:
Incorporació immediata.
Contracte inicialment temporal amb ps. de continuïtat.
Jornada completa de dilluns a divendres.
Torn de matí o tarda.
Salari segons conveni col·lectiu aplicable.

· 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

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT
OFERTA

PRODUCT
MANAGER
(REF. 40.21.SOL)

Empresa de la zona dedicada a la fabricació i distribució de
petit electrodomèstic selecciona PRODUCT MANAGER per
desenvolupar les següents funcions:
Anàlisi de mercat
Planificació del llançament de nous productes
Selecció i negociació amb els proveïdors
Coordinació del desenvolupament de productes entre
els departaments interns i proveïdors externs
Presentació de novetats a la xarxa comercial
Seguiment del productes durant el seu cicle de vida

Requisits:
Formació en Administració i Direcció d’Empreses,
Econòmiques, Empresarials o Màrqueting
Imprescindible domini idioma anglès
Persona proactiva, dinàmica i resolutiva, responsable,
organitzada i polivalent
Residència propera al lloc de treball
Condicions:
Lloc de treball estable
Incorporació immediata
Jornada completa de dilluns a divendres
Salari segons vàlua del candidat
Requisits:
Enginyeria tècnica o Grau o Enginyeria superior,
especialitzada en electricitat.
Experiència en el disseny, càlcul i tramitació
d’instal·lacions de BT i MT.
Experiència en instal·lacions de producció d’energia
elèctrica.
Imprescindible paquet ofimàtic Microsoft Office i
AutoCAD.
Carner de conduir B.
Es necessita planificació i organització, lideratge,
orientació estratègica i flexibilitat i gestió del canvi.
Condicions:
Lloc de treball estable
Jornada completa
Formació continua i possibilitats de creixement
professional
Salari a negociar segons experiència i coneixements

En procés de
reclutament de
candidats/es.

SOLSONA

ENGINYERI/A
TÈCNIC O
ENGINYER/A
INDUSTRIAL,
ESPECIALITAT
ELECTRICITAT
(REF. 11.21.CAR)

Empresa del Bages especialitzada en instal·lacions d’energies
renovables precisa incorporar al seu equip ENGINYER/A
TÈCNIC INDUSTRIAL ELÈCTRC O ENGINYER/A INDUSTRIAL
ESPECIALITAT ELECTRICITAT per al desenvolupament
d’energia solar fotovoltaica.
Les tasques a desenvolupar són les següents:
Disseny i càlcul de línies elèctriques en BT i MT per a
instal·lacions solars fotovoltaiques.
Gestió i coordinació de tramitació de les instal·lacions
davant els òrgans competents.
Direccions d’obra.

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

SERVEI CONNECTEM
Solsona – 973 48 1009
Cardona – 93 869 2287

“Aquest projecte està subvencionat 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 ·

